
' ti i

^s^^^^mí

"V

f



m

m



-^^^i

l^'/c^ H ""'V </;•''--



\^



EBI mmm. mmi
ES

JELENLEG' ÁLLAPOTA

II. KÖTET.

JANCSO BENEDEK.

BUDAPEST, 1899.

LAMI'Kl. KÓHKKT UVODANKR F. KS FIAP
kn imIv.iii k<>>i\ \ k.'i'.'xkC'lrx ki.i.lA.v



i\ty~ lX<tK Uiulaiiost. Nvonuitott Wodiáner F. ós Fiainál.
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I.

Az „Imperatu."

Heydendorf jcllchtz'i II. József erdélyi utazását. II. József és a magyar ne-

messég. Az eljogok eltörlése, mint az új jjolitikai irány alapelve. II. .lózsef

nézetei az állam feladatairól és a fejedelem ahsolut hatalmáról. Miért akarta

a magyar nemesség tehermentességét megszüntetni ? II. József utazásainak va-

lódi czéljai. Hogyan fogta fel ez utazást a közvélemény ? Az erdélyi régi adó-

rendszerek. A Bethlen-féle adórendszer. A szászok küzdelme ez adórendszer

ellen. A Bruckenthal-féle új adórendszer életbe léptetése és hatása a jobbágyság

állapotára és érzületére. A Bizonyos Punktumok és módosításai. A jobbágy az

állam vivum aeraríuma lesz. A folytonos táblák felállítása és mködésének

itatása a jobbágyság földesúrhoz való viszonyára. A katonai hatóságok bele-

avatkoznak e viszonyba és denuncziálják a földesurakat. E körülmények káros

hatása. II. .lózsef elhatározza, hogy Erdélybe utazik. Brnckenthal kormányzó

memoranduma az erdélyi viszonyokról. Az oláhok jellemzése e memorandumban.

II. József Xagy-Szebenbe érkezik. Reydendorfjellemz életképei a császár utazá-

sairól. Az alsó-bajomi {bonnesdorfi) szász parasztok panaszai. Min itatást tesznek

e panaszok a császárra ? Az eczeli (hetzeldorfi) szászok és oláhok pöre. Régi harcz

a földmível szászok, magyarok és a még félig nomád román elem között. II. József

a népnevelést tartja a legjobb segít eszköznek. A császár magatartása s ennek

hatása a román népre. Túlságos reménykedések támadnak a népben. II. József

második erdélyi útja tiz évvel késbb. Magatartása szemben a román néppel

ez alkalommal is. Az erdélyi utazás kedveztlen benyomásai. Az örökös job-

bágyság eltörlése tárgyában kiadiM császári rendelet E rendelet tévedései az

erdélyi és magyar jobbágyságra vonatkozóan. A kanczelláría felvilágosításai

II. József haragját provokálják.

..A üli :i esíiszár ez utazása alatt nevezetes doloü: törttMit

írja Ilcydenclorr Mihály oiiélctiratáhau M - II. .lózsef 177;)-ki

els eidrlyi iitazúsúra vünutkozóau - azt az utókonuik át ioírja

adni a tüitéueleiii. Nekem ezt ellx'szrliii nem czélom, iltMclnt simü

eii;4('(lii(' rá sokféle hivatalos clfoülaltsáuiiiii. Csak azt laUoiii

') íJr. Rudolf Thcil . Mithuül Connul von Urvtli'ndorl'. Kim' Selbst-

hiüj^raphic. Arcliiv des Vorcines fiir siebenluirgisoho I.undeskundc. Nono

Kolge XVI. Haml. II. 11. -It. 4íiO. I.
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szükségesnek me^jejjvezni. Iidítv ü fcUthje semmi figt/clcmmrl

nem voU a maf/i/ftr mdynások és a nrmv.ssvg ir(i)it, cllciihrii

nekem ii«íy tetszik, Imgy a szász nemzetrl a leíjrke.íryelniesehh

íoííalmakat látszott szerezni és// o^/y azon legkcgifeJmesehb maga-
tartdff. mei/fef a monarcha a néptömeg iránt mutatott, azt vaíö-

adgosan eikdbttottít. () lelsége az oiszáí^ban minteiry lí).(KK)

emlékiratdt kapott." Tehát Erdélyben is az tín-tént, a mi Morva-

orszáerban, söt talán itt méií inkább, mini amtttt. ..Az emberek
tömeiresen tódultak hozzá írja Kauiiitz Leopoldina crrófné

Lichlenstein hercz(\unenek M- -azt hi\(''ii. lioiiy a császár egyet-

len kt'zmozdítással ki ioirja húzni ökei a nyomorb(')l. Kiíyáltalán

a ii(''|) naLH'on meg' volt vele eléyedve : kevésl)l)é a nemesséu-."

Montes(|iiieu azt mondja: ..Törüljétek cl valamely mon-
archiában a frendek iick. a ])apságnak. a nemességnek és a

városoknak eiöjoijait. népszervé teszitek az államot, \aiiyis

jobban mondva despotikussá". .Tózsel' császár a X\' 111. század

szellemi légkörében növekedett fel, de ha eltte hét pecséttel

lezárt titkos iratok hittek volna is a franczia állanibr)lcselök s az

encyclopaeilisták kíinyvei, mégis liive lett volna az úgynevezett

..felvilágosult absdiutisnms "-nak. Államelméletét nemcsak theo-

riából vonla cl. Iiancm a Habsburgdk bii(tdalin:'niak azon nem-

zetkr»zi helyzel(''böl is. inely a XX'Ill. század kTt/cpc (')ta a mult-

hiiz képest i'uészcn nicüváltozotl.

A W'll. </.:\//m\ \éu(''ii és a X \ Ili. i'lsö hiirom 1iz(Ml('bcn

a Habsburgok bÍKidalma hatalomban, ciöbcn az akkor ismert

világ legels birodalma volt. A .WIll. század második leiében

Franczia- és Poroszország súlyos csapásokat mértek rá s a di-

nasztia régi fénye homályosodni kezdett, .h'izsefnek csak össze-

hasonlítást kellett tennie édes anyja. Mária Terézia birodalma s

a vele versenyz másik két birodalmú bels szervezete köz('»tt.

Francziaországban a nemzeti egység s a központosított állami

hatalonmak mindent felrdel munkássága alkotta az er és a

hatalom nicgdr)ntlietetlciniek hitszi'i alapját. l'oi'oszorszáLrban a

korlátlan királyi liatabim s az lillala szervezett liadscrei;- adták

Nagy Frigyes kezeibe azt az eri. luelylyi'l ;i llabsburii' dinasz-

) .1 W'olf: Alis (Ji-iii Ihllihcn .M. TluTosias. Wi.ii. ls:,;(. lOj. 1.
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tiát megalázta s birtokaiban megkisebbítette. A Habsburgok

birodahiia pedig kezdet óta különböz tartományok, országok,

st államok laza konfoederácziója volt, jóformán minden bels

egység nélkül. Idáig két dologgal próbálták ezt a mozaikszer

birodalmat osztbatatlan egységbe szorítani: a dinasztia közössé-

gével és a vallásbeli egységgel. A vallásbeli egységet a II. Fer-

dinánd trónraléptétl az I. Lipót haláláig lefoM idszakban a

protestantizmus üldözésével és az erszakos térítésekkel akarták

megvalósítani. III. Károly és Mária Terézia idejében ez az el-

járás szelídebbé lett és inkább bizonyos. Kelet felé irányzott

civílízatorius és kulturmisszióvá alakult át, de azért egy pilla-

natra sem szünetelt.

II. Józsefet az a nagy változás, melyet a franczia irodalom

a mvelt társadalom gondolkozásában elidézett, meggyzte
arról, hogy a vallási egység most már nem szolgálhat alapjául a

mozaikszer birodalom összeolvasztásának. Az egyházi törekvé-

sek és a vallásos eszmék felfogása szerint örökre el látszottak

veszteni erejüket. \'oltaképen nem is eszmék, hanem csak el-

ítéletek, melyek napról-napra veszítik erejöket. Ujabb és tartó-

sabb kiindulási pontot kell keresni és ez nem lehet más, mint az

<»rök ész és a természeti jog törvénye. Minden, a mi ezzel ellen-

tétben van, vagy a mi nem ebbl veszi gyökerét, mint káros el-

ítélet megszüntetend. Az állam eszmei és erkölcsi tényez,

melynek feladata az alattvalók jólétének lehet legtökéletesebb

megvalósítása. Az állam tehát egyaránt számít úgy a feje-

delem, mint az alattvalók teljes és áldozatra kész szolgálatára.

A fejedelem csak úgy t()ltheti be hivatását, ha korlátlan hatalma

van az állani javára mindent tenni.

Mini .. i\éveries" — álmodozások') —^czím emlékiratában

maga mondja — ebez mindenekeltt az szükséges, hogy a ne-

messég ki\ál1ságai mcgs/iinjcnck. Szükséges, hogy a nemesség

is lizessrn ;i(l(')1. Nem illik, hogy a fejedelem kicsiny legyen és

az alattval('>k nagyok, hogy nagyságnkhan még az állam iriint

való ktiielcsségük teljesítésérl is megfeledkezhessenek. Szerinte

') Anifllt: (Joscliichto Maria TluTosias. VII. köt. (if) tiS. 1. A/(i»r.:(i/i 11.

Aluf^'yurorti/.ájr H, ,Józs<'f koiáliaii 1. kül. 3!t2 t'-s kiiv. !a{».

1-
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:i iitMiiességnek még csak l'oualiiia sincs a ha/aszoretetröl

(Laniour de la patrie est luic tornic iííiuav dcs dciix iioblettes

vohiptueuses). Ha a liaza looalnia alall a II. dózseí-lVde niindeii-

hatü államot órljük, akkor e súlyos Ítélet igaz is, mert hiszen a

nemesség szemében a haza és az állam egy volt saját eljogai-

nak és szabadságainak rogalmáxal s ezért nem is szeretliette azt

a hazát, illetleg azt az államot, mely a maga absolnt hatalmá-

nak érzetében (V.ekinl semmit sem akart tudni.

A politikiniak mint egy ITliö-ben készüli endékiratában

mondja egyetlen alapja van s ez a néj) t(»mege. mert ez ád

katonát és ez fizeti az adót. Ezért az állam, illetnleii a fejedelem

feladata: védelmezni a népet, szemben a kiváltságos osztályok-

kal. Xe nyúzzanak kétszáz parasztot egy henyél úrért. Az egyes

rendek és osztályok kiváltságai és eljogai csak akadályozói a

fejedelem személyében megnyilatkoz('> állami akaiat meuvali'tsu-

lásának s azért eltörlendk.

Ez általános és inkább elméleti okok melleit \aii i'^y tisz-

tán gyakorlati ok is, a miért II. ,l(')zsef mindeukéiien meg akarta

szüntetni a rendi kiváltsáuokat. A biriHlalonmak. hogy Nagy

Erigyessel szeml)en diadalmasan megállhasson, nagy hadsereL'^et

kell tartania. Az állam pedig már most is nagyon ki van luenilve

és eladósodva. Ezért nemcsak takarékoskodni kell, de új jr)ve-

delmi forrásokat is nyitni. Ez új jíivedelmi forrás pedig núndjárt

megnyílik, mihelyt megadóztatják a nemességet, különíisen

Magyarországon. A Mária Terézia korabeli államférfiak Ma-

gyarországot rendkívül gazdag államnak tartották, csakhogy

irazdausága szerintítk elssorban nem az állanmak válik hasz-

ii;'Ma, liaiiein csak a nemességnek és a ])apságnak. II. ,l(')zsef

maL»"a is meg volt gvzdve, hogv a i)iro(laloumak val('>s;igos

kincses bányája nyílik lueL;-. mihelyt Magyai'országot is sikerül

belevonni az (M'/ikris tartom;'uiyok adítrendszeri'-be. a imiiek

(I(")l)b-ut('ibb meg kell tortémiie.

.\ magyar nemesséL!' |ie(liga1eliermentessége1 nem csujifui

kiváltságnak tartotta, lianeni a szabadság leglényegesebb alkoté)-

részének és a nemzeti alkotiuiiny elsrangú k<')vetelményének is.

Mária Tliei-ézia a magyar állam közjogát 17()l u1;ui j('ifoi-mán

magára inv.ve kobdez erejnek sem tartotta, de aziMt még gon-



dolatban sem szándékozott a magyar nemesség teherviselési

jogát csorbítani. Az ellentét, mely élete vége felé közte és fia

között mind határozottabbá vált, nemcsak a magyarok iránt való

személyes vonzalmát emelte, de épen ilyen fokban József ellen-

szenvét is a magyar nemesség ellen. 'Síig Bécsben a koronához

legközelebb álló egyének is buzgó követi József eszméinek,

addig a magyarok nemcsak hséggel szolgálják a dinasztiát, de

ép oly szívvel-lélekkel ellene is vannak a II. József-féle nivelláló

és szerintök veszedelmes törekvéseknek, mint maga az öreged
Mária Terézia.

Mindezek a körülmények nagyban hozzájárultak, hogy
II. József a magyar nemességben szándékba vett reform-tervei-

nek olyan makacs ellenzjét lássa, a melyet, ha terveirl lemon-

dani nem akar, okvetetlenül háttérbe kell szorítania. Éhez ma-
gának szövetséges társat kellett keresnie s vájjon ilyen szövet-

séges társat hol kereshetett volna inkább, mint magában a la-

kosság nagyobb tömegét alkotó jobbágyságban '?— Utazásainak

nyíltan bevallott czélja a közállapotok tanulmányozása \'()lt

ugyan, de be nem vallott, vagy helyesebben mondva, öntudatlan

czél gyanánt határozottan kimutatható, fleg eredményeiben, a

nép rokonszenvének és feltétlen ragaszkodásának megnyerése
a nemesség ellen.

Az egykorú magyar források nem egyszer adják II. József

szájába azi a iiioudásl, hogy kiveszi a mag^^arok szájából Mátyás
királyt, azaz a né]) elfogja feledui azt a kíiznioudást : Meghalt
Mátyás király, oda az igazság! — luert II. .)(')zsetfel egyilll a

nép száiiiina újni cljolt az igazság országa. Ezek a bámulatos

<;gyszen'íségg('l végrehajlolt lény- és zaj nélkül való utazások

voltaképíMi a kfi/vélciiiény iiicghíjdítására szánt Haruu al Ixasitl-

féic színpadi utazások voltak. Legenda kcdetkezett nyomában
niínd('nütt,aliol járt, hirdetve, hogy a felség szeme mindent meglát,

mindent orvosol; lehetetlenné teszi, hogy jíAre az erszak el-

n.Nonija az igazságot, a hatalmas gonosz a becsületes gyengéi.

„I )n no voyait jaiiiais uianlior dovant son cliar

l>iiii l)ataillon notnbruii.v Ui fastiunix i-uinpart

Ali iinliuii <los Hiiji'ts soumis ii la puissam-o

('(MiiiiK' il (''t;iit. siins crainto, il man-hait sans ik^ffiisf,

l'ar 1 aiiiDiir ilt' soii |ii'uplo il so cn»yait ^artl6.
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Mikor párisi idüzi'sc alall a ('(iiiu'dio Fraiivaisi' szinésze

jeleiilét(''l)('ii «* verssorokat szavalta, a színházban Icvö közönség'

fanatikus tapsolásban tort ki, mert meu; v(»lt g;\'öz()(he, hoirv egy
új Titus jelent meir eltte, ki elrejtette íelségének suirarait és

lelépve a tn'inról. leszáll a né]) kíizé, a legalacsonyaltl) kunylu'tk-

Imz, liooy közvetlen szemléletbl megismerje az eml»ei-isén- el-

elnyoniott szenvedinek fájdalmát és eddig néma panasz:it.

l'tazásainak e színpadias hatást vadászit része sehol sem

domborodott ki annyira, mint épen Elrdélyben. Az igaz, hogy a

nemesség és a jobbágyság kíizíitt az ellentét birodalmának egy

tartományában sem volt akkora, még (ialieziát sem véve ki. mint

éj)en itt, mert hiszen a nemzetiség, nyelv és a vallás külonbrizö-

sége is hatalmas vonással jándt a társadahni, jogi és közgazda-

sági (^]l(Mitétek rendkívül módon való kiélesíléséhez, eltekintve

attól, hogy 17l')(t('>1a több olyan kormány-intézkedés tortént. mely

különlegesen is liozzájándt a legfeszüllehh helyzet elkészíté-

séhez.

Ilyen különleges elkészítésnek tekinthet az ITti'.l ('»la

megváltozott adórendszer és a jobbágyság érdekében telt külön-

féle kormányzati intézkedések.

Erdélyben az els nagyobb adóreform az I7ö4-iki Bethlen

Gábor-féle adózási rendszer volt, megbvít ve az IT-iÖ-ki pótlá-

sokkal. Ezzel az adórendszerrel a szászok kiv.det ('»ta elégedet-

lenek voltak. Azt állították, hogy kíihiníisen az IT^M-ki p(')tl;\sok

k<ivetkeztél)en, szend)en a székelyekkel i's magyarokkal, igazsjíg-

lalaiiiil meg vaimak terhelve és pedig fejenki-iit l'O kr.ial. egv

knhi'A gal)(»na termés után pedig épen ('lív negvedt'vel \aniiak

jobban megadóztatva, mint amazok. Ez ellen mindjiírt kezdetheti

tiltakozást adtak be a fhadparancsnokhoz. kérve, hogy az

adójok is é)>en annyi legyen, mini a más kél nemzeté. A szászok

e kívánsága azért nem volt jogos, mert az adófizetés alapja .soha

sem az arítinnetikai egyenlség, iianeni a vagyoni j(')lét(Mi ala-

puló adózó képesség. E tekintetben pedig a vagyonos szászság

mindig IV»|()tte idiott a más két erdélyi nemzetnek.

li. lh-uekenlhal, mint az eidélyi ;illamügvek ltizolIs;íií:iiiak

igaziíatíjja. I7()") Jnliiisáhan a röhadpaiancsnoknak. ihicownak

beleegyezés(''\('l. .M:hia Tei('zi;'ilinz az elethe l<''|)tetend('i új adf')-



reform tárgyában temlékiratot nyújtott be. E memorandum alap-

ján bízta meg aztán a királyné t egy új adóreform kidolgozá-

sával. Ezt a Bruckenthal-féle javaslatot az államtanács 1769

július 31-én és augusztns 5-én tartott ülésében fogadta el. A ki-

rályné pedig 1769 november 8-án ez adóreform életbeléptetésére

császári l)iztosul magát Bruckenthalt nevezte ki.

Ezek után gondolhatjuk, hogy a szászoknak most már nem
lehetett valami súlyosabb természet panaszuk a Bruckenthal-

féle új adórendszer ellen, mert hiszen ez adórendszer gondosko-

dott arról, hogy a Bethlen-féle rendszer panaszolt terhei most
már a székelységre és a vármegyékre essenek. Miután a vár-

megyék adófizet népségét majdnem kizárólagosan az oláh job-

bágyság alkotta, a Bi'uckenthal-féle rendszer ennek anyagi

helyzetét még súlyosabbá, még elviselhetetlenebbé tette. Az új

adórendszer tényleg oly súlyosan is nehezedett az oláh jobbágy-

ságra, hogy azon a kivetett adót igen sok esetben a legsúlyosabb

eszközökkel som tudlak Ix'hajtani. A nép zúgolódása és elége-

detlensége e miatt folytcjn ntt. Természetesen, az idközben
kormányzóvá lett Bruckenthal nem \allhatta be, hogy a hiba

az általa javasolt ad(')rendszerben van, hanem saját és a szászok

érdekében a bécsi kíizponti kormány eltt úgy tüntette fel a dol-

got, hogy a jobbágyság azért nem tudja az adót megfizetni, mert

a nemesség kizsarolja,— st konstatált dolog, — hogy az adósze-

dk egyenesen arra biztatlak a néj)e1, hogy a ncmcsséiíct \ állja

az egész baj okának.

Az 17()9-ki ..í^izoiiyos riiiikliiniok " képe/lék ugyan az ei'-

délyi úrbéi-iséi:' ala|)j;'i1, de ('/(>k az 1771-ki rciidclcl ;ihal némi

nu'idosításokal s/ciívcdlck és jx'íhg a földesurak terhére. Egy-
i'illalán a Mária Tci'ézia-félc úi'béri reformok és az azokat nieg-

f'lTiz vizsg.-'ilalok a joblc'iuysrig kiM'í'lK'u nem csekély lokú moz-

galuiat okozlak. így a ..Hizonyos l'uukluinok" kihocsi'ilása eltt

liároiu évvel 17r>r». janiiái- ll-éii mcurendcltc a királyn a kor-

iiKHiyszékiK'k, liogv a/, cuvcs \ ;iriiiegyékbeu |»uliatolj;ik ki a

hatóságok a jobbágyság loldesúrhoz való viszonyai, mcgállapít-

\:'in a jogíts szolgállalások uiruuyiségél a visszaélésekkel egye-

teiiihen. llogy .Mi'u'ia Terézia mennyire nem lekiutetle végleges

s/.ahi'dy/alnak a .. l!izon\os rnnklnmok'-al. Itizonvílja az a kTi-
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lülméiiy is. liugy 1770. jiilius 1 l-inl megbízta O'Donoll fzvóü IVi-

hadparanesnokot és Bajthai i-. katli. püspököt, hogy egy új

úrbéri rendszert dolgozzanak ki s azt terjeszszéi^ niegersítf's

végett eléje.')

De talán legnagyobb hatással volt inégisa Hizonyos Punk-

tnmok azon rendelkezése, moly kimondja, hogy ..ha a loldesúr

nem teljesítené megszabott kötelességeit, vagy úrbéreseivel ke-

gyetlenül bánnék, a jobbágyok a törvényhatóságok derékszékei-

hez folyamodhatnak s ezek tartoznak az eladott panaszt meg-

vizsgálni és a szegények ügyvédei által a panaszosoknak segít-

ségükre lenni s nekik az igazságot tíu'vény szerint kiszolgál-

tatni."

Erdélyben a közhivatalok betöltésénél az volt az eljárás,

hogy a fispán az üresedésbe jí'tlt lisztviselöi állásra mindenik

bevett vallás hívei közül hármat kaiididíd és a 1orvényhat()ság

tagjai választanak és a legtöbb sza\ azalot nyert három egvént

kinevezés, illetleg megei-ösílés végeit felsbb helyre lellerjesz-

tik. A tiszliijílás e neméi azonban 17r»l niáii teljesen kiszorí-

tani látszídi a divatba hozóit helyetlesílési rendszer. Kül(')n(>.sen

az ekkor felállított ..folytonos táblák" (tabula continna) tagjait

volt nagy divatban ilyen helyettesítés útján tíilteni be, úgy hogy

bátran el lehetett mondani, hogy a törvényhat(')ság()k tagjai ez

állások betíiltésére tényleg jóformán semmi befolyást sem gya-

koroltak. A kíizponti hatalom mindig elszeretettel alkalmazta

a vagyontalan és így a teljesen tle iügg embereket a hivata-

lokra. A i)araszt és a frildbirtokos kíizíUt elfoidub') ügyeklxMi a

jelzett niíHlon (isszeállílott folytonos táblák hii.ii iti'llek. Kzek a

bírák jí'il 1iid1;ik. Iingv a k(iz[)on1i hataloiniiak jobban tetszik, ha

itéletokben inkább tekijitetbe veszik a jobbágv. mint a foldesúi-

érdekeit. Nem egvszcr mcgtoi'tént, hogy mauok < t;\blák tagjai.

kik késbb il(''hii \(iltak hixatva, készíl('11(''k a pai-asztok l'olya

modásait.

\VÁ (íkozta, hogy a nemességben csakhamar az a meggyTt-

zdés vert gyökeret, hogy ezeknek a bíráknak iicni annyira a

V) Joh. Üeorij. Schascr : Dcnkwürdigkeiti-ii aiis dcm Kcl>on des Froi-

hernn Samuol v Hruckcntli.il I'.'i 1.



fennlorgó egyenetlenségek igazságos elintézése fekszik szívü-

kön, mint inkább a paraszt elégedetlenkedésének növelése.

Viszont, a parasztok között is elterjedt a hiedelem, hogy e foly-

tonos táblák nemcsak igazságot tesznek, hanem a királyn aka-

ratához hiven, védelembe is veszik a szegény jobl)ágyot a földesúr

ellenében még akkor is, ha nincs teljes igaza. A jobbágyok tudo-

mást szereznek arról,mert hiszen a rendeletek közzé tétetnek,hogy

a felsbb helyrl jöv rendeletekben nagyon sokszor elfordul

az a kívánság, hogy a hatóságok a jobbágyságot, mint állami

..vivum aerariumot" a földesurak zsarolásaival szemben védel-

mezzék. A központi kormányhatóságok az állam érdekében

nem is cselekedhettek másképen, mihelyt meggyzdéssé vált

bennök, hogy a parasztság az adót a földesurak zsarolása miatt

nem tudja fizetni. Ennek az egyre jobban terjed felfogásnak és

hitnek az lett az eredménye, h<jgy a parasztság egyrészt elözön-

lötte panaszaival a folytonos táblákat, másrészt pedig kételkedni

kezdett, hogy a dolgok ez állásában köteles-e a robotot és a

más úriszolgálatokat époly teljes mértékben és szigorúsággal

teljesíteni, mint eddig? A jobbágy és a földesúr között lev
patriarkális viszony, mely ez intézmény súlyos terheit idáig igen

sokban enyhítette, csakhamar helyet engedett a pöröskíkl huza-

vonának. Az állam lefoglalván a jobbágyot a Hruckenthal-féle

adózási rendszer segítségével a maga „vivitm aerariumdul", az

ITibbé uciii lehclcll a íVildesúr ..vivmnaerariuma" is, a melynek

lehet legjobb karban val<'> fentartása a roldesiiraknak saját

<';rdekükben feküdt.

A Leopoldi diploma 17. pontja azt mondja, hogy a német

generális, ki a sereg parancsnoka, a rendeket, vagy a kormány-

széked illet dologba nem elegyedhetik. A diploma ezi a jionlját

csak a legiilkáhli esetben tartották meg s ITlíl uláii pedig épen

Jieni. ,\ liali'ii'í'iiséL!' felállíbisa a katonaság parancsnokainak és

liszleinek i'dlandi'i alkalmat szolgállalott a rendek és a koi in;inv-

sz(''k dolüaiha lielcavat kzni. Sem a nemesség, siMn a |»aiaszts;'ig

<dtt egyáltalán nem volt titok, hog\ ..a századosoknak az ezre-

desekhez, az ezi'cdeseknek a serei; os/ti'dyparancsnokiihoz s

rzeknek az oi'S/ágos katonai parancsnoksi'igboz tenni szokott

jcmles felteijeszt(''seik l'öt;'u'i;\ ;it azok a tudt'tsiti'isok tették. lioiíN



miként húmiak a IVildrsurak joltltauvaikkal s lajlok állílólaj]fosan

min mi'xlon ke£r\Ttlenkedn('k V Az idegen nemzetbeli f- és

alsóbl) katonatisztek nem értették a liaza alaiitörvénveit : nem
tudták, lioíiy a paraszt mivel tartozik urának: nem vették tekin-

tetbe, hoiry a mije van. azt loldcsnia l'oldjébnj sztM'zi s az adóját

is abból fizeti. Látv;in ekként a |)aiaszts;'iu. Ikií-v a katonasáu:

által is pártoltatik. hovatovább nauvobb bálorsáudt vett."')

.\ jdbbáírysáunak ezekuli'm konn\ íi volt észrevcmiii', liouy

Béesben, ha konlliktns támad közte és a röldesúr között, az fí

üsryét foííják pártolni. Héesben pedii: azt hitték. boL>y ily módon
megtalálták azt a legjobb cszkíjzt is. mclylycl a köznéjx't egy-

szei'smindeid^oi ra teljesen elválaszthatják a nemességtl s a v(de

((sszeforrott nemzeti iigvtöl. A icménység mind a két fél részé-

rl k(')lcs(")n('>s lett, sut sok esetben ez a reménység a jobb;igyság

részérl erszakos módon istört ki.IgylnezédiSánnudl 177o-ban

jobbágyai kihurczolták házáb(')l. megverték és meg is ölték volna.

ha idejekorán katonaság nem érkezik s incg nem menü. .\z

erszakoskodó parasztokat a niegvei torvényszék elitébe ugvan.

de a kir;ilynö meukegvelmezetl nekik.

Ilyen volt Krdélyben 177-M)aii -József els erdélyi uta-

zásának évében a joljbágyság ('s a földesúr kíizíitt val('>

viszony. Hogy ezt a kellemetlen és feszült viszonyt mennyii-e

segített J(')zsef ez utazása még rosszabbá \ ;i1tozta1ni. azt az

alábbiakban igytd^szem érthetvé tenni.

177-5 márezius ll)-én közr)lt(> II. Aó/.^i'l' I5i iickeiilhallal.

Krdély ez id szerint való kormányzójával. Iio^y legkr)zelel)brl

Erdélybe szándékozik utazni, hf)gy az odavali'i állapotokat kítzve-

tetlen szendéletbl meLnsmerje. Hruekeiithal ern* felséu'es ura

számára Ki'dí'dy alkntiii;iiiy;'ir('il cgv í'isszefoglalí'i taiudin;iiiy1 irt

az ország azon rí-s/i'-re \ nnalknzí'i IVildrajzi \:'izla11al eg\deniben.

melyet be akart utazni.

...\ nemesek írja Ih iickenlhal e iaiudni;hiy;uban -')

kíil<trd»s(''u ni''lkiil eLi\eiil(") s/abads;'iu(i1 (''|\(V.nek. A in;'ii:n;'is.

'i (iri'if 'I'cirki r>o III okos : \ Ihiia-Taiiiad.'is tört(''nc1c. I'cst. iSü. 7S 1.

•) Joh- ff'eortf Srhnser : Denkwiirditrkoitr-ii aiis dcin Lobon dcs Kri-i-

Iicrrn .Sainnol von Hnukcntlial. '24. 1.
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rangját leszámítva, semmivel sem több az egyszer nemesnél.

Tehermentes, nincs szállásadásra kényszerítve, nem fizet vámot,

személyében és vagyonában egyaránt sérthetetlen a vádlott bün
bebizonyítása eltt. Birtokain az els bíró s bizonyos esetek-

ben — egy megyei ülnök közremködése mellett, még halálos

Ítéletet is hozhat. a földesúr s jol)bágyainak munkájok bérén

kivül nincs más vagyonuk. Jobbágyai tartoznak neki hetenként

4 napot dolgozni; a jószágain letelepedett szabad emberek pedig"

rendszerint 2-t. Birtoka amolyan hbérszer, melyet a koronától

kapott s mely a férfiág kihalása esetén megint arra száll vissza.

Van ettl eltérés is, a mennyiben némely birtokok a leányágra

is átruházhatók a fejedelem által. A megyék majdnem két har-

madát alkotják az országnak. Pai'asztrenden lev lakói több-

nyire oláhok és egy kevés magyar, kik között még kevesebb

szász lakik Az oláhok nem alkotnak törvényes érte-

lemben vett nemzetet, hanem csak plebs-et. kr)z<)iiséges népet.

A törvényektl csak türetnek és egyúttal a többi nemzeteknek
iin'iiden jogaiból és szabadságaiból ki vannak rekesztve. Sem
kii lön rendet nem képeznek, sem külön kerületet nem alkotnak,

hanem (!l vannak oszolva a tíibbi nemzetek és kerületek között.

Itt aztán részint külön falvakban laknak, részint a többiekében.

Nincsenek külön törvényeik vagy intézményeik, sem pedig saját

nemzeti szokásaik, hanem azon nemzet szokásai és törvényei

szei'int élnek, a mely között Jaknak, de azért van l)ennök mégis
valami természetes vonzódás az erények és a bnök íisszezava-

rásálioz, a mely ket Erdély trtbhi lakosaitól niegkül()nl)()zte1i.

Ebbl származik a knztük észlelhet különbözség is, a luclv

sorsukat majd jobbá, majd ro.sszabhá teszi a szerint, a mint he-

ly(ís('bl) vaL;y iiigalauabl) tíirvények és szokások alatt élnek.

I*;i|>jaik kii/íil n/ cgyesíiltck ininda/.okal a ki\;'ilts;ii^oka1 és

szabadságokat élvezik, mii törvény szci'int :i bevett valbísleleke-

/etek papjai (''l\C/cnek."

i77M niiíjus 1*7 ("n ('i'kezett 11. .b'i/sel' nunden naus tibb ki

séret ni'lkíii Nagy-Szebeid)e ('-s ill a (nsznódi-iitcz:ii)an le\r» ven-

déglben, melyet emiek endt'ke/.elt're késbb ..lU'tnmi csdszdr"

nak n(!veztek, L'{ napig lai'1('>/kodott. S/eben nem valami kellé

nies bati'isl leli r;í ; leualal'l' nnndji'n'l niiísmlik nap a/t írja. liog\



egészen megbotránkoztatta ez a Csaszlau szabású továios. ')

Tudakiízódván a helyszínén az erdélyi állapotokról, állítólag egy

ízben úgy nyilatkozott, liour l>rnckenthalnak niindoiilion igaza

volt. a mit mondott. -')

Ez utazásáról igen érdekes részleteket közöl Hej'dendorf

medgyesi jegyz (tnéletiratában. ki a császár rendelete értelmé-

ben, mint magistratualis comissarius volt Medgyes-szék részérl

a császár kíséretéhez rendelve, mintegy kalauzol mindaddig,

míg a császár a szék területén tart(')zkodík.

Heydendorl' valóságos életképekben mutatja be, hogy min
módon szerzett magának tájékozást a császár az erdélyi jobl)ágy-

ság állapotáról.

»llv iiKitlun jutoHMnk - irjii Hevdcndorl' iiz orsz:i<;nt szrléii

álló alsó-bajomi (bonnesdoríi) szász parasztokhoz, kik közíil (>«ryik eifészcn

véres volt s a ki íjiv szólott ö felségéhez: »Felségos urain! Az urasáj;,

Bethlen Mikl()s a sok dologgal egészen tönkre tesz minket. Sokszor egész

héten dolgoznunk kell. Nem ád semmit ennünk: a holyett azonban a

prefektus mindennap megver. Koldusbotra juttat. .Míg a liskus jobbágvai

voltunk, addig gazdag cudx'rek voltunk. Mo-;t azonban kifogvtuuk marhá-

inkból s alig van betcvT) falat unk.«

Császár: Ks addig jobl)an volt dolgotok, a míg a liskus jobbágvai

voltatok V

Paraszt : Igen is, felség ! Akkor pénzünk, marhánk, gabonánk bi'i-

ven volt. A falu tele volt emberekkel s a halár jól mívelve. Most már
semmink sincs. Alig van a faluban 20 eke és öO eud)er megszökött s a

liatár pusztán maradt. Ha nem segítenek rajtunk, az egész falu elpuszlúl.

Császár : Ks inkább szeretnétek a liskus jobbágyai lenni ?

Paraszt: Xagvon j('» szívvel, mert ez alatt a |)r('feklus alatt tn\;ibl)

ki nom bírjuk.

Császár: .Mciíjcli'k csak haza. Igvclcken sc^nlck : majd meg\ i/.--

gá Italom.

Paraszt : "Saui merünk lídibé hazaiuciuii, felséges uraui, meri a

prefektus minket agyon veret, bálja felséged véres ingemet. Tegnap

engem minden ok nélkül ilyen véresre veretett, lla meghallja, hogy fel-

ségednél voltunk, még Joliban megverel. .\z isten nevére kérjíik felsége-

det, segítsen rajiunk 1

'j Hornianstadl, dönt jo suis Iont scand.-ilisí'. Imiigines vous Czaslau,

c'est uno capitalo dans co gout.

*) Joh Ceorq. Schaser : Donkwürdigkciton aiis di'in Lobon des f'roi-

herm Sámuel von Hruckonthal. 40. 1.
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Császár: Minek liívják a prefektust?

Paraszt: Kádár Mózesnek, felséges uram!
Erre a császár leíilt a kocsiban. Elvette a tárczáját az oldaltáská-

l)ól és elkezdett írni. A prefektus nevét azonban nem birta emlékezetében

megtartani s tlem újra megkérdezte s azután leírta a többi ide tartozó

dolgokkal s a parasztokhoz ígv szólott : »AIenjetek csak haza. Xem lesz.

bajotok !c( — Ekkor felállott a kocsiban, tovább hajtatott s rám kegyes.

pillantást vetve ezt monda:
»Halija, ezek súlyos panaszok.

«

En : És felséges uram, nem minden alaji nélkül valt')k I

Császár : Melyik Bethlen ez ?

Én : Miklós, felséges uram, a kincstárnok, a volt praeses gubernii.

Császár : De hogyan lehetséges ez ?

Én: Felséges uram! Bethlen nagyon jó úr. De talán nincsen

elég . . . nem is tudom, liogvan fejezzem ki felségptl clütt magam illen-

dképen.
Császár : Nos ? Belátása ?

En: Talán nincs elég belátása és módja tisztjeit kell fegyelemben

tartani és odahatni, hogy olyan jól cselekedjenek, mint a hogyan ö gon-

dolkozik.

Császár: De a szászok nem .-szoktak elszökni és ezek az ciidjerek

;i/,l mondják, liogv öfj-nél tíibben szöktek meg a faluból.

É)7 : A faluban, a honnan ez emberek valók, nemcsak szászok lak-

nak, hanem oláhok is, a kik nagvobb részt megszökdöstek. A szász lako-

sok nem is voltak mind jobbágyok; többnek szabad költözési joga volt s

ezek közül egynéhányan ebben a székben telepedtek le. Oláhországba

nem megy egvetlen szász sem.

Császár : Igen, de a jobbágyokat szökés esetén visszahozzák.

Én: Igen is felség, két kanczellista vagy más két homo regius se-

gítségével egy mandátum repetitorium alapján, de nagvou sok szegény

ember épen ezen a módon veszíti el szabadságát.

Császár : Hogvan ?

fJn : Felséges uram, a mandatiun repetitorium oly mctdon van fo-

gídmazv.i, liogy ha az, a kinek jurisdictiója alatt találtatik a szr»kevény és

ríigtíln ki nem adja, a kanczellista ex instanti a királ\ i tábla elé idézi s a

causalis directnr piijic fugja, mint ha valami nagy dolgot kövelelt volna

el és in casu síicciunbeuliae 200 forint bírságot lizet. Ezek miatt aztán

a .szegény emberokot szívesen kiadják.

Császár: De ;i j(»bbág\nkiiak nincs okid; mindig földesiuaikttd

megszid; ni.

Eh: Igen is lelst-ges iHiuii, de -nk li'ildesrír j<dil)ágvaiv;d tt-nvleg

nagyon gvidázalus.in bánik.

NíMii krll a \ \'III. s/i'ix:i(llicli IVanczia ludcsciiik tanilVii

tiv;'iiiak lenni, sem pcdii^ idyan rt'it'drjcnnHd^, a ki Jtdktdicn id



14

Miii lialiiitizva. hnoy a jobbágysáírot. az (Miilieriséu: o rabszulijai

Iralacsoiiyílását iiil'íí f'oiija szüntetni, lianeni t-sak (•mbcrséircscn

gondulkdzó egyénnek, hogy elitélje azt a rendszert, a melynek

keretében az ilyesmi megtörténhetik s a hatalom azon kezelit,

kik ilyesmit nemcsak visszaélésként megtrnek, hanem rend-

szerré fejldni is engednek. Megdíibbentöen szomorú kép ez

magában is. lleydendoi-f Miliály uram minden felvilágosító ma-

gyarázalai nélkiil is. Ililia vohia és a megismert igazság ellen

való makacs liisakudíis cltauadiii. vaiiy kísérlclcl lenni szépíl-

getésére.

l-]lit'z hasonh'i nem egy. nem liz. de szi'iz. s(")l iah'ni az id("»k

fulyaniíibaii meusziindáliiatallan sok esettíirtént. Kgvel azonban

nem szabad felednünk, azt t. i. hogy a mód, melylyel a császár

elé vitetett, nem annyira önkénytelén s a helyzet elviselhetetlen

nyomása ahitt fakadó volt, mint inkább ügyesen seenirozott és

hatásra számitott jelenet. A ki nem kiz:'ir(')lag a könyvek világá-

ban és az elvont elméletek endöj(''ii nevekedett fel, hanem az

életet úgy ismeri, mint az a valóságban jelentkezni szokott, a ki

bídemélyedt a nép érzület- és gondolatvilágál)a, a ki néha-néha

megfigyelte a néplélek ontndalosan vagv tudatlanul mkíWlö
rugóit és ösztöneit, az elötl neni lehel titok. Iiogv az ilyes jele-

neteket vagy egyesek szokták rendezni, vagy pedig a né|)iiek

ama hajland('»ságai. melyekbe a küls viszonylik idtal mintegv

beleneveldíitt.

Hogy a tömeges kérelmezés jeleiielejiien sok volt az elre
kicsinált, a színpadias liatásra szj'inntotl, an-(')l lleydendorf el-
adásának egy kis.sé íigyelmesebb elemezésébl teljesen meg-
gyzdhetünk. ..Közvetlen S:ii'osl'alii elötl. a Sáros jiatakán túl

Elxjsfalva felé írja lleydendoiT— t(''rdepeltek a siU'osi oliihok.

ifjak és vének: jobb kéz fell a féi-fiak, balról az assziaiyok.

A féi-fiak élén téidelt a nemegyesült p(')pa egyházi ornatusban

és kezében a tem|»lomi zászlóval. <) felsége kezével intve, azt

kiáltotta feléjök: ..Szkula, .szknla !" (Kelj fol. kelj fol.) Ha ezt a

jeleiKítet nem a szász k(')zigazgal!'isi liatíisiigok rendezték, akkor
bizonyára a péipa iiiaüa.

A csiiszár azonban az ilyen jelenetek mdkül is feltnen
iiagv érdekldési mutatott az ohilisáu- soisa es lielvzele ininl.
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Igaz ugyan, hogy erre utazásában lépten-nyomon egymást kö-

vetve kínálkozott a legérdekesebb alkalmak egész sora. Oly

életviszonyok, oly társadalmi és mveltségi állapotok ötlöttek

szemébe, a minkrl idáig talán még sejtelme sem volt s a

melyek iránt még akkor is kénytelen lett volna érdekldni, ha

szelleme nem lett volna oly élénk és az életjelenségei iránt any-

nyira fogékony s ha nem jött volna Erdélybe azzal a feltett

szándékkal, hogy itt megismerje a jobbágyság helyzetét.

»Mikor az eczeli (liclzelsdorti) liídlioz értíink — beszéli Hpvdendorl
— ott térdelt a hídon ti'il ;i pczeli eskíidt egvnéhány falusi elöljáró ember-

rel, kezébenjegy kéreliiiet tartva, melyben azt kérték, hogy az odavaló olá-

hokat, legalább azokat, kik a gvújtogatáíiban gyannsak, kiköltöztethessék.

»

Miután a jámboi- szász eT-küdt a császár láttára teljesen

zavarba jött, a császár Heydendorfot sz(')lította fel, hogy adja el
röviden a kérelem tartalmát.

Heydendorf: Ecze] (lletzi'UiUivl) a mull században nagyon elpusz-

tult.Kevés lakossága és sok adóssága volt.A lakosoknak nem volt szükségük

a határ egy részére s azt elzálogosították egy magvar liitelezönek, a ki

aztán egynehány oláh családot telepített le. Az ilvcn embei'eket nálunk

kalihások-nuk nevezik. Kzek egyik iiitelezöriíl a másikra szállva, fél-

századnál továljh laktak (tll. Végre, kíirülhelöl ö év elölt, a község ad<'»s-

ságát törleszt(!tte és az elzálogosított Ici'ülelet visszakapta. Minekutána
idközben a községbeli gazdák száma lOO-ná! líthhic emelkedett, s ígv

szük.ségük volt a vi.sszaváltott területi-e, arra a gondolatra jöttek, liogv

onnan a kalihásokat álkíillíiztes.sék a kt)zséghe. Kzek azonban, megszok-
ván a magában véve nagyon j(') iielybez, jó száiitukbi'd nem akartak át-

költíizködni. K nuatt kénvtelenek voltak az álkíiltöztetést erszakkal
loganatosítani s ez alkaloiiimal egynehány nyomorult kalibát (viskó)

leégettek. A kalibások kíizíil egv azzal l'envegetí'izött ez alkalommal, hog\-

ezt az eczeli szászok meg drágán (ngják megjizelni. He is kíh'etkezetl.

A kíivetkez évben, épen azon a napon, a melvikeii az oláii kalil)ákat

elég(itték, K(;zel egynéhánv helven meggvidladt es pedig elsii sorl)aii

annak az embernek liáza, a ki tavaly íelgvúiiotla az oláh kalibákal.

Ilyen gyiijtogatás ezután nu-g r.tször ismétldöli, holott ezeltill Kc/.eleii

emberemlékez(>le (Ua nem volt égés. A szászok ezekre az »tláh

kalibásokra gyanakszanak s atto! IV'lnek, liogv nem lehetnek a gvújtoga-

tástól mindaddig biztosak, míg az olalmkal valahovii, messzire <'l nem
kíiilí'iztelik, a li(mnan aztán tídibr neui árthatnak nekik, h'./.t ki'nk, lelse-

ges uram, ezek az (uuberek.c

('S('ts:;<'tr: »lgen, de az mégis nag\ büntetés ez endierekel alkt'illö/.-

leliii. iiiie|i"i|| runes seriMni rajok bizímvitva.n

I Iriiilíntiliírj : o'rermes/.(>le-.en nun-s nijok hi/.on\it\a <emmi, mert
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liis/,en (*/, csctlicn cilcniik a hn-viMivi-k s/i<.''>rii( alkalma/nák. A ^vanir

azDiiban cléj: nagy (*.s az oláli iu'|i i'\i'<i gonosz is lio/,zá.«

Császár: »Hát a tíirvényliatíjság nem vizsgáltada niog a dolgot ?<!

Jírydoxlorf: wigcnis inog\ izsgáltalta. .Magam is tagja voltam a

l)izottságnak, do nem Icliolclt semmi biztosat kisütni, mindíisszc is csak

annyit, hogv az utols»'» tíizoset alkalmával a csóva, a mclvot a tottos a

sövcnvbe dugott, egy oláb ing rongyál)a volt göngyölve.

«

Császár: »Súlyos gyanú bizonyára, de azért ezt más valaki is ép

iigy telielte, mint egy oláb. Abbt')l, ki az átköltöztetésnél líizzel l'envege-

tiizíHt, nem leliel<^tt semmit kivenni ?«

]{rinlr}i(Jo)'t ' »Felséges uram, az megszíiköti és |>('dig valiiszinüen

( >!áliországl)a.('

Császár: »Az endjerek szorgosan rködjenek, fleg éjszaka.

«

Hrydnidorf : »Felséges uram, mindent megkisérlettek, de minden

-iker nélkül. Az istentelen gonosztevnek elvetemültsége olv nagy, bogv

cgv év eltt a batöság kérése folytán a gtd)ernium nagvobb bitelesség

okáért idegen biztos által kibirdettette az oláliok eltt, bogv lia a kíizség-

ben több tüzesst elfordul, a károkat az olábok lesznek kénytelenek

megOzetni. Egy pár béttel ezután a bírónak, kinek liázában ezeket liibir-

dették, csrét és boglyáit szégven-.szemre felgyújtották és elégették.

«

Császár: »De liogyan lebet az oláliokal a kár meglizctésére Ítélni,

lia senuni sem bizonyult rajok ?«

Hi'ydrndorf: >A\y. clretlcnh'sü! szolgált, lelséges inam. de nem
liasznált semmit.

«

Mig így beszélgettek, eléi-keztek addÍL; a doinbiu. a Jiiely-

iiek láháiiál az eczeli és íibarúthelyi (prethey) határ talál kzik. Itt

állottak ..az eczeli oláhok, a kik a császárnak egy tolyamod-

váiiyt adtak át. Hangosan kiabálva jnondolliik, hogy adót és

onera piovinciae, sedis, opjiidi jinblica, egy sz('tval mindent épen

ágy kényleleiKik viselni, jninl a szászok; gabonát, szénái, zabot,

(dötbgatol, szék- és nialonnnunkát ép i'igy végeznek, mint ama-

zok s még sincs sem szlj()k, sem szánt(')í'öldj()k, sem rétjíik. A
szászok nem akarnak nekik sennnit adni, azt mondj:ik, hogy a

íöld kizárólag az birtokuk, mert a régi királyok Jiekik adták."'

Ez a ketts Jelenei valóban ers és jellemz kép volt, kira-

gadva a régi erdélyi kíiz- és társadalmi élet kcllö.s koze|)éböl.

Micsoda sötét és megdíibbentó állapotok tamiságtélelc az elötl,

a ki a XVIII. .század i'illambrilcseletének emljén nevekedett fel.

Egy darab kíizépkor a maga erszakával, igazságtalanságával és

i'iri kényen alapuló jogs/,(dgál1atásával. II. .I(')zseí"nek sok oka és

talán J(tga is volt ezen megbotri'tnkozni é.s tle bizonyos undor-
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lal fordulni el, a történetírónak azonban megbecsülhetetlen és

nagy érték kulcs az akkori politikai és társadalmi viszonyok

megmagyarázásához. E munka I. kötetében (297—8. 1.) meg-

emlékeztünk Mátyás királynak egy 1464-iki oklevelérl, mely-

lyel Monetarius Konrád szebeni lakosnak kérésére megersíti a

szászok Iielyhatósági szabályzatát, mely egyik pontjában azt

mondja : ha a lopott jószágot nyomozva, a „nyomok oláhok lakta

helységre vagy határra vezetnek, az oláhok a keresett jószágot

tartoznak kiadni. Ha pedig ki nem adnák s a megkárosodott he-

ted magával leteszi a szokásos esküt, az oláhok a lopott jószág-

nak árát kötelesek lefizetni." Az 1882-ki Gobehn-féle szerzdés

azt mondja, hogy a gyujtogatással fenyeget oláhot is elégetik,

ha ellene a szászok közül heten tanúskodnak. Mátyás király

1487-ben egyenesen megparancsolta, hogy egy falut, melyet az

oláhok a szerdahelyiek határán, azoknak akarata ellen építet-

tek, égessenek el és pusztítsák el a földszínérl, mert nem akarja,

hogy ott a királyi jobbágyok veszedelmére befészkeldjenek az

oláhok.

Ezekbi az okleveles adatokból világossá lesz elttünk az

a harez, mely az állandó lakóhelylyel bíró és földmíveléssel fog-

lalkozó erdélyi régibb lakosok és az újabban bevándorló, pász-

torkodásból él félig nomád oláhság között állandó volt ez id-

szerint. Hogy ez a harcz megsznjék, annak els feltétele az lett

volna, hogy az oláhságot a kultúra segítségével kiemeljék a no-

mád élet j)rimitiv és a közerkíilcsiségre épen nem kedvez álla-

j)otok közül. E munka folyamán részletesen elbeszéltük, hogy a

XVI. és XVII. században a jobbágyság intézményével és a val-

lás-reformáczi() segítségével, hogyan kísérlettek meg Erdély fe-

jedelmei az oláhok czivilizálását. Azt is eladtuk, hogy e kísér-

let miért nem sikerült. A második kísérlet a X \ I II. század els

éveiben megindított vallásos unió volt. Hogy az imionak kultu-

rális hatását min körülmények gyíingítették és akadályozták,

azt is világossá tettük eladásunk folyamán. Ha II. József eltt

ezek a trtrténelmi elzmények ismeretesek lettek volna, bizo-

nyára nem döbbent volna meg annyira attcil, a mit látott s nem

kereste volna, mint tette, annyira egyoldalúan a baj okát kizá-

nUag a jobbágyságban, lüeslátásárói tesz azonban tanúságot,
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hogy mindjárt a hclyszíiirii íelismerle. littirv az olálisáii állaj)!)-

tán Icirinkább annak nevelésével segíthetni. Világossá teszi v/A

az az olevon érdekldés, molylyol Hoydeiidorrtt'il az i»láliok iskd-

lázási és mveldési viszonyain')! tudai^ozíuloll.

Mikor Heydendorf egy ízben készen letl egy örcuKláliiiak.

Kiiifze Misu-ni\k kéi'cime titlmácsolásávaK a császár csndálki)-

zását íejezte ki, hogy Heydendorf szász létére milyen jól tud

oláhul és azt kérdezte, tud-e írni és olvasni is?

lírtfdfndorf: Xcm tudok, folséfrcs iir;iiii, de nem is szíiksi-ffcs, iiii'it

ok'ih nvolvcn in'in i};on van írni és oIvii.sni valO.

Császár: Ks a/, oláhok magok tiidnak-o írni és olvasni?

JInf(lr)i(lorf: A parasztsás nem, Idséfrcs uram.

Császár : Hát a papok ?

Hrtfdrndorf: Azok tudnak, de írni nciu tud mindenik.

Császár : Hál az olálioknak ninfson(>k iskoláik ?

/fri/df))dorf : Van cL'vnt'liánv, de nem mindi'n küzsé<;l)('n, a hol

jaknak.

Császár: .Nem járnak az oláhok a szász iskdlákha?

Heydendorf: Nem, l'ol.séties uram I

Császár: Holotradják önök (ikot iskiiláikl>a ?

líefidendorf: Nairvun szívesen, lelséfíes uram I

Császár: Nem lesz kíizíiiök e_<;v sem proleshnn ?

Heifdendorf: lüre eiíyetien esoteL sem tudok, relséjícs uram. Az
iiláli(d<nak a vallásos dolgi>kr()l sejlelmíik sincs. Nem tudnak efryebcl el-

avult szokásaiknál, melyeket jt)formán az anvafejjel szívnak mapokha és

ellöl senuni szin alatt sem tc-rnek el.

Egy másízben megarr(')l tndakozíHloll licydcnddrrit'ii. Iioüv

\aimak-e az oh'iliok között jóravah't IVildniivclök V

Hríjdendorf : Ijíen is, félséjL'cs uram, kíitíik is van eiíynéhány jt)

líildmivelö, de a leirlöidije rest és seuuuirevah'i. Ahipának a fajnak sok

<zi''p természeli tulajdonsága van, csak hiánvzik a kimíivelése ezeknek.

Császár: llogvan lehetne <iket kimvelni ?

Ilei/drndorf : Ha az iljúság az iskolidian ]"• erkí'ilcsöket és a ke-

reszlénv vallás tiszta tanításai! tanulná, Tigv a iiemzelej a maga iiversesé-

•íéhöl ki lehelne velközletni.

iuy járja végig Erdélyt a cs;iszár, éidekldvt' iiiíikIimi pon-

ton az (di'diok sorsa iránt és mcgliallgatva azoknak panaszait.

.Mikni- rolyamodványaikat és kéi-ö leveleiket átveszi, nemcsak

meghallgatja panaszkotht elöaih'isiikal. hanem eovkid útközben

eltanult román sz('>val kérdézfískodik is töliik és 'Oi knnf(í<\ »oi

kdufd" (ineL'foL''om \izsoálui) szavakkal vÍL^asz1aliii és bátorí-
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tani igyekszik okét s a ki katona volt közöttök, azt rendszerint

egy-egy fényes tallérral, vagy aranynyal is megajándékozza.

Könny elgondolni, hogy mindez mekkora hatással volt a román
parasztságra I Mise közhen a pap mindennap imádkozik az ural-

kodóért. A katholikus pap halkan és latüi nyelven s azért a hí-

vknek jóformán ez imádságról tudomása sincsen. A román
templomban ellenben úgy a g()r. katholikusban, mint a gör. ke-

letiben a császárért (pentru imperatu) a pap hangosan és román

nyelven imádkozik, tehát megérti a legutolsó oláh paraszt is,

hogy kiért imádkoznak a templomban. A hatalmas imperatu, a

kiért az isten házában a pap mindennaj) imádkozik, ime eljött a

szegény, meg^'etett és lenézett román nép közé. Nem kergeti el a

hajdú, a vármegye katonája útjából, mint a szolgabíró vagy f-
ispán elöl, ha panaszkodni megy hozzá. Ellenkezen, a hatalmas

imperatu szóba áll vele, vigasztalja saját anyanyelvén s meg-

igéri, hogy ügyét védelmébe veszi. Az imperatu hisz az istenben

és eljött, hogy a szegény oláhoknak ügyében igazságot tegyen.^)

Min reményeket, min vágyakat támaszthatott ez az utazás és

a )-omán parasztsággal \al(') e kegyes bánásmód, azt csak az

tudja megitélni, ki ismeri a néjinek .^ondnlkozásmódját és érzel-

mei világát.

Kz utazás után r\n'ii tíz év telt el és 11. -lózsef 17S-). május
i!S-;'ni luásodszor is Erdeijébe érkezeti.

oKs most az egí'sz viláii - - írja IIcvíIcikIoi'Í' idézit ünólcliralában

II. .l('i/,sof'ez újabb utazására vnnatkt)Z('»an — Erdélyben részint rélolcni-

iiKíj, részint rcménv-séííííci, sül kiváncsisá<;<íal várta, lio«;v nul ío" O Iclséjic,

íi császár tenni? U fclséiícnc!; ill idözéso kezdi'tén ('•ívncliánv napij; cscn-

df'sséfí volí, Icszánn'tva azl, lioiív a líuhcrnátor. a IViliadparancsnok és a

többi clnökíik kiliali<;alás(in lo<íadlattak (';.;vik a másik után s lu)<ív a

k(''r('lm('Z()k minden lajlája : í'irejf, ilji'i, maffas és alacstinv társadalmi állásii,

j^i'dély minden nemzeltdxii valtik, kíilímrisen pedifr az (»láln>k O Iclsé-

<íénok szállása olütt mcííjelenlek es kerdíeveleikel jíarmadával nvújtDllák

be. I'lzeket minden akadálv ni'lkíil bocsátollák O l'el<i';;e ele, kinek nem
\(ill más (irsi'iic, luinl <'ü\i'I|cii n-valo^ns ;i ( i\ nliii-rele, lielvbcn álloniá-

s()Z<'i ezredb("tl s ennek is me;,' vull liajfvva, bo<,'v a belt'pésben senkii se

akadálvnzziiii. I^'v leliáf mind<'nki, nié«í a le<íala<-sun\ abb |»arasztsá«; is

Im'Iim'Im'IcI I ;i lii'izba etjt'sz a relsii lé|ics(iiií, melv a császár szobája eb'ilt

|('\(p i'ln-/i)|i;il);i \eze(ell. () (elsé<{(> {^vakran kijí'itl f«/. elr>s/.(>b,ili,i - uj\

') linporatii f.I (lri'|itate, úucÁ trezí in zoitate.
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kímnyü vult mindonkinok kiliall^'alást nyt-rni. A kinek nem v(tlt valami

fontosabb kérni val('>ja, annak ü<:yét Ö felsége rüptün .sz('»belile<í intézte

el. A kinek nagyobb ügye volt, azt U felsége bevitte szobájába s ott körül-

ményesen kihallgatta. A parasztok megtöltötték az egész lépcst leg-

felsi fokáig, U felsége majdnem minden negyedórában kijött szobájábiii

egész a lé{>csöig. A parasztok folyamodványaikat letették a lépcs fels

fokára és O felsége a nélkül, hogy az emberekkel valamit beszélt volna,

sajátkezülcg vette fel onnan s adta át az ott álli) gárdistáknak. Kzek
ölszámra vitték be a császár írószobájába, ott kivonatolták és további

elintézés végett Bécsbe kíildötték, honnan aztán késiibb mcgjöti a rajok

vonatkoz<'» kegyelmes parancsolat.

«

Jimius ()-án ezekkel a szavakkal vett búcsiit a gubei-niiini.

a kinc-stár és a fhadpafancsnoksáí? tacfjaitól : „Isten rmrikkel

uraim. Teljesítsék bec-sületeseii kötelességüket és hatryjaiiak

l'el mindenféle eliieane-nal". Szebenbl Brassóba, onnan Székely-

földre és Radnán kereszttíl Bukovinába utazott, rgv látszik,

hogy az erdélyi állapotok ez alkalommal még kelleinetlenei)b

hatást tettek rá, mint els utazása idejében. Bizonyítéka ennek

az a ténye is, hogy egyenesen Nagy-Szebenböl bocsátotta ki híres

rendeletét a Jobbágyság megszüntetésérl, azért, ..hogy az embe-

riség e szolgai és rabszolgai lealaesonyítása mindenütt meg-
sznjék". ^)

E rendeletében azt mondja, hogy Erdélyben még érvényben

vannak a régi visszaélések a természetes szabadság (Ölen. Szabad

legyen ezentiil mindenkinek, minden taksa nélkül, házasodni,

mesterséget tamihii, vagy elsz(\uödni. lM'<h'kes, iiogy II. József

itt a magyar és az erdélyi jobbágyság sorsát t(djesen összezavarja

az osztrák örökös tartományokban lev jobbágyság állapotával

és ez utóbbi sniyosabb természet tei'heit egyenesen az erdélyi

jobbágyság számlájára írja. Nem Magyarországon, nem Erdély-

ben volt megtiltva a jobbágyoknak, hogy földesura engedelme

és beleegyezése nélkül ne házasodhassék, kézi mesterséget ne

tanulhasson, ipart ne zhessen és saját tulajdonát el Jie adhassa

vagy el ne zálogosíthassa, hanem az osztrák orökíis tartomá-

nyokban. II. -Ii'izsef tehát szebeni rendeletében intézkedéseit

olyan visszaélésekkel indokolja, melyek az ci-délyi parasztok

') l)amit dicse knochtischo und sklavische Ilorabwürdigung der

Menscheit aller ' >rton ohne weitern anfgehoben werde."
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eltt tényleg és elvileg egyaránt ismeretlenek voltak. II. József

e tévedése aztán okúi és alkalmul szolgált a román történetírók-

nak arra, hogy minden igaz ok nélkül a magyarság rovására azt

tanítsák, hogy az erdélyi oláh jobbágynak II. József idézett ren-

delete eltt, földesura engedelme nélkül, még csak házasodni

sem lehetett.

Az erdélyi udvari kanczellária 1783. június 18-ról és július

26-ról kelt felterjesztéseiben, utalva II. József e tévedésére, nem
csekély sikerrel igyekezett kimutatni, hogy az erdélyi parasztok

állapota, hasonlítva az osztrák örökös tartományokbeü paraszt-

ságéhoz, voltaképen még csak nem is jobbágyság, hogy az erdélyi

jobbágyság az osztrák Leibeigenschafthoz még csak nem is

hasonlítható. ^)

A császárt ez ellenmondás valóságosan felbszítette és

felelve e folterjesztésre, e szavakkal förmed rá a kanozelláriára

:

„Semmiben sem fognak a dologhoz, puszta fölvilágosítást adnak

vagy jelentéktelen nehézségeket támasztanak és szánt-szándék-

kal összezavarnak mindent, hogy csak meg ne ismerjem az igaz-

ságot. Nem akarom eldönteni, elvbl történik-o ez a régi zavaros

állapotok megtartása végett, vagy csak a munkától való félelem-

bl. Ha személyes és helyi tapasztalaton alapuló meggyzdé-
seim után rendelek valamit a liat()ságoknak, — azoknak köte-

lesség()i<: buzgón fölkarolni elveimet, nem pedig az, hogy vád-

iratnak nézzék parancsomat, mely ellen egész teholségökkel

i[)arkodnak védiratol szerkeszteni. Iiogv mindi'nl szépíthes-

senek." -)

') »Niliil prorsus Joblja<>ionatiis hic improprie diitus in Huuiíariin'

Regno, partibus eiilom ailnexis analog^iai' {'iim aliaruin provinciámul inun-

cipatu, ac proprio ^Leibeigonschafl diotn liaborc. vei i'\ eo {(atet". (^Julins

26-iki felterjesztési.

'') Marczi'i llonrilc. Maf^yaiorszá^- története II. József korában. •-

18«8. Hl. köt. 21. 1.



II.

A katonai összeírás.

A~ (iltdldnos ucji)iZ(iinl(il(is clroulclcse. A ncmcsscíj e:i sérclint'sitck idldlja

önmagára nécrc.A paras:tsiítj iji/aintja emiatt ersötUk a tekintettieiiJingi/ a rsdszár

mc<í akarja ftziiutctni a nemesi kirdltsái/Dkat. Kisérlet a katonni liatdrörség

kibüvitésére. A kisérletképeti elrendelt katonai összeirds. A rendelet kihirdetése.

A herepei oláhok jelentkeznek Ortmayer föhadihiztosnál. Ortmagcr foli/tatja

az összeírást. Xemcsak irodát szervez e rzélra, de bevonja az oláh papságot

is. Az oláh papság szerepe. Karp alezredes követi Ortmayer példáját. A dáko-

román történetírók a román í)í7>Ytszí római légionárius seitl örökölt harrzias

szelleméi látják felébredni. Igazi oka, hogy miért akarnak az oláh jobbágyak

határrök lenni. Fenyegetések és a jobbágyi szolgálatok megtagadása. Vissza-

hatás a földesurak részérl. Orgyilkosságok. Aradmegyei mozgalmak. Betörés

Jiibiczére. Aradmegye 24 hajdút fogad az oláh rablók ellen. H. József gúnyos

észrevételei. Hogyan jellemzi Aradmegye a raknnezátlankodó oláhokat? A csá-

szár jutalmat ti'iz ki a fczinkosok fejére. A.: oláhok elrabolják Forray alispánt

és csak írásbeli biztosíték mellett adják ki. B. fírnchenthal jelentése a katona-

ság eljárásáról gróf Kszterházy kanczellárhoz. A kormányszék litír Freíss

fhadparancsnokhoz. A fhadparancsnok meniegetdzése. A kormányszék Hal-

mágyi Istvánt biztosul küldi ki. Hahnágyi jelentése és leköszönése. liáró

Bánffy Farkas optimismusa. Bornemisza fispán helyesebben Ítél. Jelentése.

A kormányszék közremködésre kéri fel Xikities Oedcou gör. kel. püspököt.

Zeyk János jelentése. A katonaság helytelen és vétkes )nagatartása. Koszia

ístrán. mint kormányszéki kiküldött. Britekenthal kormányzó jelentései. A kan-

i-:rll(ivi(i rs l f. .h'r.scf csv/stíÓ- rrrc voiKttkiKÓ észrevételei.

Ncju szahail iiiúii' szániításon ki\ íil ícKmIiií cüv másik inoz-

/.iiimtot sem, inoly iKMiicsíik nagy iziíatotlságol szüli az orszáíx-

Itaii, (le ('íívúllal alkalmas is volt arra, hogy a |»arasz1ságl)aii azi

a Iliiül koltst' (i'l, hogy a császár cllonségc' a magyar lUMnesscg-

iiek. Ez az általános conscriptio vagyis a né])számlálás ohvndo-

l(*s(? volt. A császár mintegy maga is órczic, hogy anomcsségot

ez az iniczkodcsc vcrig fogja sórtcni s azért ily módon igyokszik

azt rálx'szclni : .. Magá1(')l crlhclö, hogv sem nemesnek, sem IVi-

úniak iH'iii szabad roslcliiic, ha csah'idjaikkal cgviilt irlíi-jjik
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ket, házaikra pedig számokat raknak. A császári várak is szá-

mozva vannak. Az örökös tartományokban használatos íveket

])edig azért kell alkalmazni, mert különben kárba veszne az egész

mimka, ha egyszer a rendes ujonezozást akarnák behozni, mely
népességen, renden és mveltségen alapúi. " A nemességet e ren-

delet nemcsak büszkeségében sértette, hogy oly módon írják

össze ket is, mint a parasztokat, hogy udvarházaikat és kasté-

lyaikat ép úgy megszámozzák, mint a jobbágyok portáit ; hanem
aggasztotta is, azt a félelmet keltvén fel benne, hogy az össze-

írást nyomban fogja követni a nemesség ad(')fizetési és katonás-

kíxlási kötelezettsége. A parasztság is így értelmezte ez újabb

intézkedést és benne csak újabb bizonyítékátlátta azon gyanúja

alaposságának, hogj" a császár készül végleg megszüntetni a

jiemességet. ]\Iiiitán neki a császár pártfogója volt, a nemesség

pedig százados elnyomója, világosan állott eltte, hogy az eset-

ben, ha mint rebesgetik, a császár és a nemesség között tettleges

(isszetzésre kerülne a sor, akkor neki csak egyetlen kötelessége

van : a nemesség ellen a császár pártjára állani.

Azt a bajt és nehézséget, melyet a császár e rendelete oko-

zott az általános összeírás megparancsolásával, Erdélyben még
egy más fajtájú részleges összeírási rendelet is komplikálta. II.

József folytatni kívánván Erdélyben a határrvidéki katonaság

r(;ndszerének tovább fejlesztését, 1784. január 81-én elrendelte,

hogy mindazok a határszéli falvak, melyek a határszéli kordonba

még bevonhatók, egyidöre kisérletkéj)en zur Probe - össze-

írassanak. Ez ideiglenes katonai összeírás végrehajtására egyút-

tal császári Itiztosiil le is kiildiitte l>écsböl ( 'iciiey-iic t;'il)or-

iiokot.

Mi'ir az ('löl)l)i kolclhcii r;úiiiilal1ain, mikor az erdcMx i kato-

nai határrség szervezésének történetét beszéltem el, hogy a ro-

iiii'iii jobbágyság mily kés/s(''i»g('l és (iríiiumel sietett a hatiirr-

séyi szolg:'dalo1 iiiag;'ira \ iillaliii, csakliogv ily iik'kIoii iiieüs/.aha-

diiljoii a jol)l)ágyság teriieilí'lk .\/t is ellies/i'hi'in. |iog\ a liahir-

(irséni ko/ségek szervezése miatt miké|ieii \:dtja meg egymi'is-

iiti'iti a kisel)l> (''s iiagyoltli nemesi hirtokokal a katonai kinestj»r.

A |)ai-asz1s;'iu' liitja. Ii(ig\' a katonai kormi'my liiiMokha xt'szi a

nemesi jószágokat sárra paras/lokal te|('|ti! Iialaniii katonása-
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iíTil, nem igen distiníiual ós nem veszi ai)róra számban, hoay itt

liilajdoiikópcn nem dopossedatio, hanem ogyszor birtokcsere

vauy vásái- Inioij;- lenn, iianem a maga t'íryszerü eszével úiiv dkos-

kodik, hogy a császár elveszi a nemes úr földjét s az általa ked-

velt i)arasztnak adja azon feltétel alatt, hogy katona legyen.

A határörvidéki katonaság felállítása óta lefolyt k(>zel i'O

év alatt a ftildesúri hatalom alatt élö oláh jobbágyságnak bö al-

kalma volt (összehasonlítást tenni saját helyzete sa határrökké

lett egykori jobbác-yok sorsa közi'úi. Világosan állott eU)tt()k,

hogy a j(»bbágyságt(')l való megszabadulásnak legalkalmasabb

és rajok nézve legelnyösebb módja, ha határörökké lesznek.

luT leli aztán a fegyverfelvétel, mini a jobbágyság igájának

legalkalmasabb módú lerázása hallgatagon az erdélyi dláli job-

bágyság egy igen nagy részénél j(dszóvá.

17S4. májns 2L*-én k(dt az a rendelet, melylyel a január ;]1-

röl elrendelt katonai összeírást az országban kihiidették. (iyula-

í'ehéi-váron a vásáros alkalmatossággal összegylt nép eltt a

l)iaezon hirdették ki ezt a rendeletet. A vásárra összegyli olá-

hok, mint az ndvari kanezellária szejitember 28-ki felterjesztése

mondja, „hazament(')kl)en egymás k<)zött megbeszélték, hogy e

rendeletnek mi lehel a (-/('"Íja és a magok biila foa.dinaik sz(>rinl

azt a kíhetkezletésl vonhik le belle, hogy ö fels(''L;c n/, ország'

összes lak(')ít katonákká akarja (tssz(3Íratni".

A hír, houy a császiir az ország összes jolibjinvnil kalo-

nákká akarja (isszeiratni, gyorsan elterjedt a néj) kozoll és csak-

hamar következményei is mutatkoztak. A herepei oláhok mintl-

járt július hó els felében egy tíz tagból álb') kíivetséget küldiU-

tek Ortmayer gyulafehérvári fhadbiztoshoz azzal a kérelnn-

mel, hogy a község lakóit ii-assa íissze határri szolgálatra. ()r1-

mayer ajánlkozásukat szívesen fogadia, de egyulhU m(\u:hagyta.

hogy most menjenek haza és egy pi'ir nap iiudva j()jjenek visz-

sza, addig úlasílást kéi- a IV')lKi(l|tar;nnsni>ks;i<r1<d. s akkor az

eredményt kfiziilni fogja velk.

.\ föhadparaiicsnok, bi'u'í) l'reiss felhalahnazta Orimayerl.

hogv a herepei oláiiokal kivánságukhoz kéjx'sl ("tsszeiralhas.sa,

de egvultal meg is hagyta neki, hogy viláu'osílsa fel a paraszto-

kai arrí'il. kogy az összeírás ínég nem menti fel joi)bágyi kí'ilcle-



zettségeik alól s hogy tartoznak a földesúri szolgálatokat mind-

addig pontosan teljesíteni, mig a császár sorsuk felett véglege-

sen dönteni fog. Egyúttal arra is felhatalmazta, hogy ha még
más községbl jelentkeznek, azokat is ezen módon összeírhassa.

Hogy Ortmayer fhadbiztos összeírta a herepei oláhokat,

híre hamar elterjedt a szomszédos községekben. Csakhamar
ujabb négy község oláh jobbágysága jelentkezett. Ezeket is ösz-

szek'ta, de eg3nittal azt is tudtokra adta, hogy neki utasítása van
a fhadparancsnokságtól összeírni mindazokat, kik önkényt je-

lentkeznek. Az alsófehérmegyei oláh jobbágyok i)éldáját csak-

hamar követték a Torda-, Zaránd-, Hunyad- és KükiÜlö várme-

gyei oláhok közül is sokan. Ortmayer, hogy könnyebben boldo-

guljon a jelentkezk összeírásával, külön összeírási irodát nyi-

tott, melyben segédszemélyzetül saját emberein ki\ül még 6 oláh

papot alkalmazott. Mikor látta, hogy ez a külön irodai személy-

zet sem elégséges az összeírás munkálatainak g3"ors elvégzésére,

rovatos összeírási íveket küldött az egyes falukba, hogy az ösz-

szeírást a község bírái a papok segítségével odahaza végezzék el

és Gyidafehérvárra csak a kitöltött íveket kiddjék el. Az össze-

írás ily módon oly nagy mérveket öltött, hogj' juhus közepétl

augusztus közepéig — tehát négy hét alatt — az elbb említett

\ ái'megyékl)l mintegy iSl kcizség lakosságát íiták össze,

( )rtmayer példi'ija Hátszeg vidékén Ki\\±) alezredesben csak-

lianiai- kíhctre tali'ill. Itt legelször a Gonczága községbeli olá-

hok jelentk(!ztek az összeírásra, kiknek i)él(láját csakhamar más
S 10 község követte. xVz oláh ])ai)ok ez összeírásnál nemcsak

mint kisegít személyzet mködtek kíizre, hanem mintbuzdítt'tk

és a mozgalom szervezi is. Így az als(')bajomi pap a szószékrl

l)uz(lítot1a hallgatóit, hog}' Írassák r)ssze magokat, st az össze-

ii-atkozási-a jeleni kezeltek csajialját egyenesen maga is vezette

< lyulafehérván-a. A késöl)l)i vizsgálatok li)bli ilyen |»apra bizo-

nyítónak iVi, liogv hívei kel az í'ísszeirásra hn/.dilollák, még ])e-

<lig oly nn'xlon, liogN elliilellék velk, ho.uy ha ('>sszeira1ják ma
U'okal, nemcsak kMl(in;'ikk;'i les/nek i's ennek kovelke/.lt'hen lel

is szahadninak a jithhiigvsfig alól, de egyúttal hirtoknkiian ma-

rad az a fold is, melyet most mint johhiigN birtokot nhxelnek.

"A re,^y\ ('r\ iseh's ir;ml \alo re'.;i ehis/.erelel irja
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J íLMisiisiaiiii') — a rDináii parasztban újra loléhredl." Hoiiv

azonban ez a naiív buziíab)in nem a román ik')) azon

állítiilairos si katonáskodási liajlamából származott, melyet a

(lako-román történetírók tanítása szerint seitl, a n'tmai lesiív

nariusoktól ör()költ, hanem sokkal i)r(')zaibb és anyajíiasabb okok-

1)(')1, melyeket az összeírásra jelentkez egyes községek küldíttt-

ségeí és lakosai tettek az (isszeirást tídjesít császári katonatisz-

tek eltt. így, a már említett alsó-bajomi oláiiok kijcieníelték

Karj) alezredes eltt, hogy azért akarnak kalonid-: leinii. mert az

nrasáií tiszttartf'ija ket kegyetl(Miül s ni:ij(hnMii hah'dia boioz-

tatja.

Egy szóval, a nagy katonáskodási buzgalomnak az volt a

valódi oka. hogy az oláh parasztok azt hitték, iiogy ily ini'»don

megszabadulnak a jobbágyságtól. Az összeírás után többé nem
is igen akartak tudni a jobbágyi szolgálatok teljesítésérl. Több
községben egyenesen megtagadtiik a f(')ldesurak iránt vah) en-

gedelmességet. Egész nyíltan és minden tartózkodás nélkül be-

szélték, hogy nemcsak a jobbágytelek lesz ezentiíl az ö val(')sá-

gos tulajdonuk, hanem fel fogják osztani magok között a nemes
m'ak földjeit is, kiket azonnal ki fognak irtani, mihehi; a kato-

nai hat(')ságokt(')l fegyvert kapnak kezoklx'. Kgy Buda .)ózs(>t'

nev ilyei paraszt azt mondotta egy nemes embernek: ^Most ci-

veszszük birtokaitokat; 15 nap múlva fegvvert kapunk s akkor

levágjuk fejeteket is.« p]gy Lupás János nev szakamási |)araszt

j)edig így nyilatkozott IVUdesura iuiUatára : »Szent Mibály na|)ja

után fegyvert kai)mik, s akkor többet cíív napot sem dolgozunk,

hanem úgv széthasítjidv a magyarok fejeit, mint a réi)át.«

Természetesen a földesurak és az egyes íiradaimak liszttar-

h'ti sem nézték a parasztok e magatartását öjsszedugotl kézzel, és

nem voltak süketek az idézett nyilatkozatok ballatára. Némelyik

szigorú eszkíizi'ikkel igyekezett a parasztok rendbontását megg:'-

. tolni s ket kötelességeik teljesítésére szorítani. így Szánt('thal-

mán Macskássy Ferencz, — mint a parasztok Karj) ezredes eltt

])anaszolták — hogy az (')sszeírásra engedelme ni'lkül megjelen-

tek, t<»bbeket vasra veretett, s I )évi'na. a iuei^\e bt»rt('inébe kíil-

') Rcvolufiiinca Ini Hóra. Ilit. I.



diitt, másokat megbotoztatott st egynéhányat házaikból ki is

hányatott. Gazdatisztje pedig azokat, kiket börtönre vettetett,

gúnyosan azzal biztatta: majd eljön a császár és kiszabadítja

ket. Kemény eszközöket használt m-ég az összeírásra jelentke-

zett parasztok ellen b. Bornemissza Hunyad megyei fispán is,

ki a guberninmhoz augusztus ^S-ról küldött jelentésében azt írja,

hogy a parasztok mindenütt nyíltan beszélnek a kezdd gyil-

kolásokról, gyújtogatásokról s e miatt a tisztviselk már nem is

igen merik teljesíteni kötelességeiket; különösen az adószedk

nem tudják, hogy miként hajtsák be az adókat, mert az össze-

írás következtében a közbiztonság máris (jlyan állapotba jutott,

hogy ha idejekorán nem tesznek kell intézkedéseket, csak egij

szikra kell és lávgra lobban a nagy tüz. Hogy Bornemissza je-

lentése nem volt alaptalan gyanúsításokon épül, azt bizonyítják

a következ esetek. Klopotiván egy Xandra nev nemes embert

az oláh parasztok megöltek. Hercza szolgabírót hivatalos utazása

alkalmával éjjel ágyában agyonltték. Megölték még a dévai

ui-adalom egy erdkerüljét is.

Az oláh parasztság elégedetlensége azonban nemcsak Er-

délyben vetett lenyeget hullámokat, hanem a szomszédos

magyarországi vármegyékben is, különösen a Zaránddal szom-

szédos Arad vármegyében. Itt e mozgalmak szorosabb összeiug-

gésben állottak a Magyarország délvidéki részén ez idben ural-

kodó szomorú kí'izbiztonsági állapotokkal, melyeknek oka, mint

az elz kötetben kimutattuk, egyedül a román nép akkori ret-

tenetesen elhanyagolt és mcuromlott erkölcsi állaiiot;'iban ke-

reshet.

Arad \ih-iii('gvc a Itajokoii oly iik'mIou \éit seuíteni. ha a

szétsz(')i'1 liázakbíU álh't falukat, melyekben a k(">zl)iztonsáLi' l'cn-

lartása leheletlen volt, rendezeti kíizségekké vonja össze. .\linl;\n

a helytartótanács nH'2 október iM-én kieszkr)zöll(' a kir. kamara

és a inodenai uradalom hozzájárulását, a vármegye megktv.delte

a kíizségek szabályozását. A földeket e czélra fel kellett méretni.

Az oláh népben, melynek a kítzségek e rendezése egyáltalán

nem tet.sz(!tt, az a biedelem keletkezett, litti-y a IVtldesurak a

mérnök(')kk(!l összejátszanak a végre, hogy ezek a jobbágyok

földjeibl basitsák ki az uradalmi legelk»'t. K miatt már
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ITSL'-bt'ii Cjíy, a Báiisáuha áttclopi-dni kiváiu) \)n\Ki l)ujl( (íratására

Jioi/i/est, Petris, Tok, Baja. Trojás, Bncsáca, Uerzova stl). arad-

megyei községek lakói íormálisan íellázadnak. 1788 nyarán

])edig egy rablóbanda a nópnek ezt a hangulatát felliasználva.

Arad megj'éböl betör Kibiczére és ott a földesurakat kirabolja.

Arad vármegye Kiss György esküdt vezetése alatt 24 j)andurt

küldíitt üldözésr)kre, de hiába, mert a rablók elmonekültek. A
kanczcUária ez esetbl meggyzdve, hogy a szokásos büntetés-

nek „sennni hatása sincs erre a vad és minden érzésbl kiv(M ke-

zet! népre", a kínzás és a halálbüntelés alkalmazását sürgette.

,
II. J('izseí" császár gúnyolódva jegyezte meg a l'elterjesztésre :

/ ..Kbböl a felterjesztésbl is látszik, milyen hii)ás a magyar köz-

igazgatás, midn egy megye nem szegyei 24 ])andui-t fogadni,

<-sakhogy megnyugodjanak retteg tisztviseli; holott kúriáik-

ban ket talán több cseléd szolgálja s ezeket a cselédeket két-

ségtelenül a szegény népnek kell eltartania." Aztán megparan-

<-solta, hogy a pandúrokat el kell l)ocsátani és eltiltotta nemcsak
a kínzást, de még a bolozást is. Kz ellen a vármegye szept. lO-én

felírl. mivel iia|)i(')l-napra ijesztbb iuímIou szaporodnak a go-

nosztettek. A helytartótanács ekkor azl kérdezte a váiinegyétl.

hogy mit ajánl, hogy a király szándékát loi-tura nélkül hajthas-

sák végre ? A vármegye azt felelte, hogy a tortura alkalin:izása

nélkül nem hiszi a király szándékát végrehajtliahHiak, mert

söpredék ez a nép. '2(y '2') fegyveres rabl('> garázdálkodik egy

csapatban s bár oláhok és g(>rög-keletiek, még sem kímélik sem
az oláhot, sem a gör.-keletít. 17S4 júliusában már Zaii'uídmegye

is panaszkodik, hogy ott ujabban kegyetlen rablások és gvujto-

gatások történtek. Arad vármegye erre készségesen megigéri,

hogy mindent megtesz a rablók kiirtására, de csak akkor kez-

dette ezt igazán reméleni, mikor a kir. kamara felterjesztésé-

nek engedve, maga a csász:'u' is száz daiab aranyal lüz ki

julahmd ann^k. ki egv rabl()1 élve kézi-ekei'il és olveiiel Miniak.

kihalva.')

IldiiA' 1t''n\leL'' ez idi'ihen ;i nie-jvei liszhiselök min \'esze-

') Múrhi Sándor: \ Hóra-lázadás magyarország'i rí'szo. Miidapcst

1S04. 4-.-). 1.
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delemben forogtak s mennyire alap nélkül való volt II. József

gúnyolódása, azt a már említett eseteken kívül megdöbbenten
igazolja Forray aradmegyei alispán esete, kit 20 fegj-^'eres rabló

1784 július 2T-én hajnalban saját soborsini kastélyából rabolt el

s hurczolt magával a hegyek közé és csak Petrovics Péter aradi

gör.-kel. püspök közbenjárására bocsátották szabadon, miután a

vármegye írásban biztosította ket, hogy a ribiczei rablásért

nem lesz semmi bántódásuk. Egy darab életkép a balkáni hajdú-

életbl, átültetve 11. József birodalmába. Ezek a vármegyével

békét köt oláh rablók a késbbi mozgalmakban tekintélyes

szerepet játszanak. A vármegye ebbe a furcsa békekötésbe

némítsak azért megy bele, hogy népszer és szeretett ahspánját

kiszabadítsa a rablók körmei közül, hanem azért is, mert ..meg-

gondolta, min vakmer s minden merész dologra mily könnyen
hajlandó az oláh nép, úgy hogy ennek következtében már nyil-

vános lázadásuktól lehetett tartani."

1784 augusztus 18-ról Báró Bruckenthal erdélyi kormányzó
gróf Eszterházy udvari kanczellárhoz küldött jelentésében a

következket írja : ,.A tegnapi postával különböz hírek érkeztek

a guberniumhoz, a melyekbl kitnik, hogy több alsó-fehér- és

hunyadmegyei falvak lakói azzal jelentkeztek részint a szom-

szédos határrvidéki tiszteknél, részint akárolyfehérvári parancs-

noknál, valamint az oda való hadi biztosnál, hogy szeretnének

a katonaság kötelékébe felvétetni, s hogy ezeket tényleg katonai

szolgálatra (issze is írták és hogy ezek azóta megtagadtak t'r)ldes-

uraikkal szemben minden engedelmességet. ]\linekutána a guber-

nium lehetetlennek tartja, hogy a fhadparancsnokság ilyesmit

elrendelh(!tett volna, mert hiszen ez es(>tben a szokásos értesítés

el nem maradt volna, de másfell nehéz elgondolni, hogy a kato-

naság, minden meggondolás nélkül, annyira mehetett volna,

hogy egész helységeknek, mint a mink a szóban h)rgó közsé-

gek, meg(mg(Mlte volna, hogy csoportosan, a hat()ságok tudta

nélkül, nyiltan ellcnszegíílve a földesuraknak, jeientkezhessent'k.

st azokat, kivánságukhoz képest, még össze is írja, — azért a

fhad|)aran('snokságot a giibeniiuni felhívta, hogy adja meg az

erre vonat kozi'i rei\ ih'igositásokat és egyúttal szüntessen meg
iniiidcn loviihhi összeírást. Egyúttal a unhcrniuni a maga lés/é
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vCÁ egy biztost küldött ki. azzal az iilasitássak liouv luiiulciit

inegvizsgáljoii." ')

A giilxMiiiuin a Víiiiiicíiyék Jt'loiitósi'iböl inogíivfizod vc'mi.

liogy a iiK'iiiiidult osszeirási luozgalinak, melyekrl öt a katonai

hatóságok elzetesen nem értesítették, a küznyugalomra és az

oi-száff bels békéjére csakuiíyan egyre veszedelmesobi) Jelleget

öltenek, a már jelzett értelemben átírt báró Preiss röliadiiaraiics-

iioknak. A Töhadparanesnokság nagyon ártatlan ké|)|M'] igyeke-

zett válaszolni a uubernium megkeresésére. Elismerte, hogy érte-

sítve volt arról, hogy a herepei oláhok kérték az összeírást, de

nines tndomása arról, hogy ezt más kíizségek lakosai is kérték

volna. Mintán tndja, hogy a i)arasztok kíinnyen zavargásra és

rendetlenkedésre csábíthatók, meghagyta a gynlafehérvári hadi

biztosnak, hogy adja értésére a |)arasztoknak, hogy ezentúl is

viseltessenek tisztelettel és engedelmességgel a loldesnrak irá-

nyában. Meghagvta a gvnlalehérvári parancsnoknak, valamint

a határrségi tiszteknek is, hogy azonnal szüntessenek nieu

minden további összeírást, st, ha valahol szüksége nnitatkoz-

nék. adjanak karhatalmat a kiküldolt kormányszéki bizt(tsnak.

hogy feladatát annál koimyebben teljesíthesse.

A gnberninm Halmágyi Istvánt. Marosszék IVikirálybíráját

nevezte ki biztosul, ki akkor éppen Szebenben idzött. Meg-

jiagyta neki, hogy nyomozza ki, miként kezddött és l'olyt le az

<)sszeírás, s hogy mik voltak az összeírást megelz és kisér

kí'irülmények és hogy e miatt min intézkedések megtételért* van

szükség:-' Meghagvta egvuttal azt is Hahiiiigyinak. liogv jelen-

jék meg a helyszínén a nép kozfitt és adja értésére a paiasztok-

nak, hogy az íisszeírás felsége tudta iK'lkül és akarala ellenére

tortént s lutgy mint ilyennek, nines is sennnÜ'éle értéke vagy

kíitelez ereje s hogy ezntán is úgy tartoznak minden k(")zterbel

viselni és minden IVddesnrí szolgálatot tfdjesíteni, mint eddig.

Halmágyi azonnal útra kelt és legelször is ( lyulalehéi-v i'i-

rolt jelent meg. Itt ekkor kíirülbell l{(K)oIáh Jobbiígy volt össze-

gylve, kik azért j/ittek. hogv nüntáii katonáknak össze vannak

') (ieorg. SrJmser: Doiikwiirdifjfkoiton aus dom Lobcn dos I''roil)crrn

Samud v. Bruckfiitlial. Flcrnianstadt 1S4S. Cl 1.
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írva, fegyvert kérjenek és kapjanak. Összehívatta ezeket a

jobbágyokat s a várparancsnok és több tiszt jelenlétében tud-

tokra adta, hogy az összeírás a fhadparancsnok és a gubernium
tudta és a császár parancsa nélkül hajtatott végre. Meghagyta
nekik, hogy menjenek haza és otthon engedelmeskedjenek a

megyei hatóságoknak és teljesítsék földesuraik iránt tartozó

kötelességeiket, ellenkez esetben fegyveres halatommal is kény-
szeríteni fogják ket erre. Felszólította, hogy haza menvén, út-

jokban a hallottakat közöljék azokkal, a kikkel találkoznak,

valamint az otthon maradottakkal is. A következ napon a kö-

zel fekv faluk mindenikébl egy-egy 7 tagú küldöttséget hiva-

tott be, élükön a község papjával. Ezeket atyai módon felvilágo-

sította a dolgok valódi villásáról és megparancsolta nekik, hogy
mai'adjanak csendesen. Azonkívül intézkedéseket tett, hogy az

esetben, ha a nép iiagyoljb tömegekben jönne Gyulafehérvárra,

a hidaknál és a réveknél feltartóztassák és szép szóval vagy
szelídebb eszközökkel bírják hazatérésre.

Halmágyi Gyulafehérvár vidékén kevés ellentállásra talált

s így szeptember 1-röl kelt jelentésében azt írta, hogy miután
<-zélját elérte s fkirálybírói hivatalába való beiktatásának napja

is közeledik, haza megy. Ekkor a további teendkkel a Déván
idz Bánlfv Farkas kormányszéki tanácsost bízták meg. Báníly

Farkas 4 nappal késbb, szeptember ö-rölazt jelentette aguber-

lu'umnak, hogy újabb lendetlenkedési esetek nem foichiltak el.

bár némely földesurak a jobbágyok engedetlensége ellen még
niiuíhg |)anaszkoilnak. Noha a katonai (isszeírás következtében

u k()zn(''|) sok daczosságra vetemedett, mégis egyes jobbágyok

makacsságán s ivás kíizben 1(>rtéiit beszédeken kivül, oly j(>len-

ségck iiciu inulalkoznak, ,.melyeki)l a jobi)ágvoknak reikeiéséi

Iclicliic k<iv('1k('zl('1iii" s a/élt bizlosMu Ichci i'ilh'taiii. Iiol:t ané|i

a/onnal le fog csendesedni, iiiüiclvl a ki'izel es('i kalonasiigot a

I négyéi len elszi'i Másolják.

l)onieiniss/:i Ji'nios hiiro, I \\\\\\ ;i(lnieg\c ruis|i;'uij;i. ;i/.onl>;ni

nem látta a helyzcílel oly n')zsásnak, mini Hidniágyi vagy báró

li.ínil'y h'ai-kas. Sx(!|)leml>er ll* rl ;i/1 jelenti a guberniuuíuak.

Iiituy euyelt'ilA (' Kuip e/.redessek az ohdiok kedélyének lecseii

desí1(''S(''re (''s a/ enLi'edelniesst'Li' liel\ re;illil;is;ira a nieiivc külrm-
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bözö helységeibe két zászlóalj katonaságot küldött ugyan, do a

tiz statiííra kiterjesztett katonai cziikálásnak — bár az utolsó

helyen maga a fispán is megjelent — keyés sikere yolt a job-

bágyoknak itt-ott (például \'án»syize, Cxonezága, Oláh-Brettye

helységekben) tettleg, st részint igen kiiívó módon kitört nya-

kassága miatt. Az engt'ílelniességet a jol)bágyok csak feltétele-

sen Ígérték meg, ti. addig, a mig a sorsukat eldönt legfelsbb

intézkedés leérkezik. A'árosvizén az oláh pap yolt a szónok s a

népnek igen rossz ])éldát nuita1('t niczállnn és dnczos magayise-

letet tanusitott.

A Sztrigy völgyébe és a Marosmentére Déván felül. Iiol a

nép ellenszegülése a legnagyobb volt, Kichárd kapitány kísére-

tében a Hnlmágyiéhoz hnsonhí megbízatással Zeyk Andrási kül-

döttek ki, Zeyk András jelentése szerint nagyon kevés foganatja

yolt, különösen Hátszeg vidékén — a nép között annak, hogy
kíhii'dették az ()sszeírás érvényt eleiiségét, ,.mert nagyobl) része

a népnek több hitelt ád a hátszegi katonatiszt eltt véghezment
feliratásnak, mint a publicatiónak, A provinciális statustól any-

nyira elidegenednek a katonaság felállása és egyéb biztató re-

ménységbl, hogy majd számba sem veszik, st felséges urunk-

hoz való indulatjok is nagyon kétséges," a mit bizítnyít egy

órja-boldogfalvi embernek nyilatkozata és több alsó-szilvási és

mácsói embernek magaviselete is. A mácsóiak a szolgabir(')t ésa

katonaságot laluj(ikb(')l kikergették és ur dolgára sem mennek.

Az udvarbirákat úgy megkergették, hogy némelyikök még a

szilvási hegytetn sem maradhatott meg. Ivis-üklos és ,ló-\'al-

csel lakosai az esetre, ha katonaság menne rajok, egymás köl-

csönös segítségére kötelezték magokat. Mácsón jel- és híradás

végett három hegyen strázsa áll és engedelem nélkül hazulról

eltávozni senkinek sem szabad. Még a katonaságot is kuruczvi-

iággal és rebelli(')val fenyegették. Az ()sszeírás betiltásának ki-

hirdetésénél töl)b laluban alakosok igen szenvedélyesen jelen-

tették ki, hogy a katonai összeíráshoz ragaszkodnak, st Alsó-

Szilváson némelyek htlenséggel határos vakmtMségro vete-

medve, nyilvánították ki, hogy „ha felsége nekik fegyvert adni

nem akarna, majíl clef/et k(i)»iak más Itatalmas.sáf/októl. .Minek-

ulána éjjítl-nappal foly a coirespondenlia az egész helységben,
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nem akar se Isten, se császár eltt oka lenni annak, lia lábra kap

az oláhoknak ez az intentiimok ; azért elégséges katonaság ki-

küldetését kéri.

A kormányszék megkereste az újonnan kinevezett gör. kel.

román püspököt, Nikitics Gedeont is, hogy ])apjaiiiál, kik között

igen sok van olyan, ki a mozgahnat szítja, interveniáljon és egy-

házfi tekintélyével hasson oda, hogy a papság ne osak távol

tartsa magát a. mozgalomtól, d(3 egyúttal csendesít hatást gya-

koroljon magára a tömegre is. Nikitics több körlevelet intézett

papjaihoz, a melyekben felszólította ket, hogy kövessenek el

mindent a nép lecsendesítésére és bírják rá, hogy pontosan tel-

jesítse minden kötelességét a hat(')ságokkal és a földesnrakkal

szemben.

Zeyk János hunyadmegyei alis[)án 1784. szeptember 24-rl

gróf Teleki Károly kincstárnokhoz intézett tudósításában azt

írja, hogy feltétlenül szükséges a zavargások lecsillapítására a

megyébe téli szállásra is ott marad(') katonaságot küldeni, de ne

határrvidéki katonákat; mert azok oláhok s így velk czélt nem
érhetni. Hogy az (ksszeírás elrendelésével a mozgahnat a kattma-

ság provokálta, ari-(')l az oddig eladottak után nem lehet kétel-

kedm", de az is bizonyos, hogy a kormányszék most ismertetett

intézk(Hlései után szintén a katonaság kétszín magatartása miatt

nem csendesülhetett le. A kormányszék szeptember )\()-vó\ keh

felterjesztésében () felségének tudomására hozza, hogy az össze-

írás betiltását a katonaság nem a gul)ernium rendelete értelmé-

ben tette közzé és hogy Karp alezredes a fegyverkapásnak remé-

nyét a k<)zné|)ben még most is táplálja, mert az összeírásnak

tíiljes megs(!nunisítését ki sem hirdette s a népet csak arra in-

tettí!, hogy addig maradjon csendesen, miga fegyvert megkapja.^)

Hogy l\ar|) alezredes, ha nem is lázította, de legalább ingerelte a

népcít a fíUdíísurak (;II(mi, az kitnik llimyad vármegye egy, .hin-

kovi(rs kir. biztoshoz késbben lett felterjesztésébl. K felterjesz-

tésh(íz csalóit bizonx ít\ fuivbol kitíinik, hdgv az (isszeii'iis al

kalmával a népet azzal kecsegtelle, lnig\ e/. úton felszabadul a

i'oldesnri ha1al(»m al(')l t's földjei birbikaban marad. .\ kalonasiig

') S.:il,ii/i/i lüuriir: : X llí'.ni-vilá^- iM-ilrlylirii. I'i-sl, ISTI. 40. 1.



- ;^ -

t' niaí;atíu-tás;i okozta, lio.uy a in''|» makacsul inciiiunradjoii azon

tóvliito inollt'tt. lioíív a császár iiiiiuliiyiVjokal katoiKivá írvc. Irl-

akarja szaluKlítaiii a Joliháírysáü: al(')l. dr rz az(''rl ikmii meny
könnyen, mert az urak nem en^xMlclmeskrdnek a császár |>aran-

csainak. ».Mi tisztoljük a császár parancsolatait — monda ofív

ostrovi paraszt - cs kíivotjiik is iitols('» cse|)p vcrünki.u, de az

urak nom cniíedelmeskcdnek a császár |nirancsainak."

A jelentések, melyeket a kormányszék a kiküldött i»izto-

s(»kt('il s a helyi köziííazfíatás fobl) embereitl a moziíalom naiíy-

sáiíára és jelentöséííére vonatkoz('ian kapott, a mint az eddiirelf)-

adottaklxil is kitnik, (Míym;'isnak elleimiondi'i V(dt. Kíilonoscii

lliuiyad vármeííye volt az a trirvényliatásá.u. mclynt'k Iciiileléröl

a It'nzavarosabl) Iiirek Jr)1lek. K miatt bán'i Uriickentlial kor-

mányzó Koszta István kormányszéki titkárt kormánybiztosul

küldrttte e megyébe, liotry a liclyszinr'n szei-ezzcn liidoinást arról

:

vájjon Icbet-e a parasztok részérl valami komolyabb veszede-

lemtl tartani vagy nem, és hogy az elbbi esetben nu'n in-

tézkedéseket kellene megtenni? Koszta Hunyad vármei»yébe

utazván, oiuian csakhamar azt j(dentette, Iiogt Hátszet; vidékén

és a me.iíyének a Maroson innen fekv kerületeiben a csendí^s-

ség belyreállott, a Maroson túl, flei; jiediií az ali;yi'ii;yi járásban

a jobbágyok még mindig nem akariuik engedelmeskedni földes-

uraiknak, llosry Zarándban miként álhmak a dolgok, arrcd nem
sikerült sennni biztosat megtudnia, mert e \ idékrl a tisztvise-

lk UK'g nem értesítették a fispánt.

I>ái-('i nruckenthal Halmágyi és Koszta jelenlései alapján

nagyon vérmesen fogta fel a lielyzetet s jelent(''seiben igyekezell

az udvari kanczelláriát is megnyugtatni az iráni, liogy .semmi ko-

molyabb veszedelemtl sem lehet tartani. K jelentések alapján

az udvari kanczellária is szei)tember L*.'{-r('»l tett felterjesztésében

arr('»l igyekszik a császárt megnyugtatni, hogy a j)arasztok láza-

d;'isát('»l egyáltalán nem lehet tartani és remélbet, hogy a gu-

bernimu lett helyes intézkedései teljesen czélhoz vezetk lesz-

nek. Az eddigiekre vonatkoz(')an a kanczelbiria azon nézetének

ád kifejezést, hogy a maga részérl szükségesnek tartja, hogy a

hat(')sá<rok szelíden bánjanak az eltévelyedett büiuisokkel és

súlvosabb büntetésekben csak azokat részesítsék, a kik vezetk.
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és felbujtók voltak, vagy a kik gyilkosságot követtek el. A kan-
czellária nézete szerint ezek a zavargások sem történtek volna

meg, ha a föhadibiztos az összeírásnál komolyabban járt volna

el és ha a löhadparancsnokság több elvigyázatot tanúsított

volna rendeletei kibocsátásában. Czélszerfínek tartaná azonban,

ha komoly vizsgálat tárgya lenne az, hogy mi okozta a zavar-

gásokat? Hv -József válaszában e vizsgálatot feleslegesnek tartja,

mert hiszen már a zavargók lecsendesültek, azonkÍAÜl a fóliád-

parancsnokság, meg a gyulafehérvári íohadil)iztos is helytelenül

-cselekedtek, a mely körülmény volt oka a parasztok megtéve-

désének. A maga részérl azonban ajánlja, hogy a hatóságok

hnmanusab1)an bánjanak a parasztokkal, mint eddig tették.

A kormányszéki Ijiztosok, a kormányszék és ennek jelen-

tései alapján a császárhoz tett felterjesztésében az udvari kan-

czellária is egyhangúlag konstatálták, hogy a tett bölcs és czél-

szer intézkedések következtében a mozgalom lecsendesült és

nem lehet semmitl tartani. A való igazságot azonban nem ezek

a guberniumi jelentések fejezték ki, hanem Hunyadmegye
augusztus 23-rói tett és már idézett jelentése, mely a helyszínén

szerzett közvetetlen észrevételekre támaszkodva, azt konstatálta,

„hogy ha a baj orvoslásáról korán nem gondoskodnak, egy kis

szikrából nagy tííz fog Uhnadni." Az ég anyag, mini eddigi

eladásunkb(')l kitetszik, minden oldalról össze volt halmozva,

csak a kis szikra hiányzott még. Hogy ez a ..parva scinlilla"

honnan pattant ki és hol gyújtotta meg az ()Sszehalmoz('i(lott

ég anyagot, azt a k(")vetkezö fejezetben fogjuk elbeszélni.

a*
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Parva scintilla.

A zdhtilmni jobb<i<i!i(>k rá/i tilUtpotd i's ki>t(lc»-'ió/(i. .1." ITlö-ki unnlaloiu-rcu-

dczcx. 177ö-íi(')i (iz illetékei felemelik. A koirsoinárhís szabóii/ozása <vs a doh/o-

aia ncvü illeték. A jobbáijifok pauiiszkoíliiak }\agy-Szebcnben. A zalutliudi

líriszék Ítélete. Ujabb jnina-sz l?S(>-ban és i)edi(f az udvari kiiiiezelláriáitdl.

A johlnUfifok sérelmei. A kérelmet Hóra és Kloska riszik Bécsbe. A ni/ert válasz.

Nem tártnak vizsgálatot. Az 1781-ki lijabb intézkedés Bisztrai Áron .János

ajánlata köretkeztében. Hisztrai bele bukik a bérletbe és átenj/cdi két örmény-

nek. Panasz az örménif bérlk eljárása ellen. A topánfal i-i rásár. A zendülés

kitörése és lefoli/ása ez alkalommal. A bérlök elliagi/ják a: uradalmat. A kinrt^-

tár panasza köcetkeztében a kormányszék vizsgálatot rendel el. A megtartott

vizsgálat eredménye és a meyijei törvényszék Ítélete. A kormányszék ez Ítéletet

feloldja. Hóra a ..famosus sedttctor''. Miért nem tudják elfogni Y Hóra újabb

bécsi utazása. A panasz tárgya. Az utazás eredménytelen volta, flóra negyed-

szer is Bécsbe megy. Ez (dkalommal újabb audieneziát nyer U. ./ózsrftól. Kz
audienezía fontossága. TItut ihr das. Hibíczei levele. Szódler állitólagus tanúság-

iétele. Mrnde-mondán alapszik Ribirzei levele. Kgyéh jelenségek, a melyek miatt

hitték, hogy Hórát a nemesség kiirtására tényleg II. .József haiidmazta fel.

(u voia sí cu poncnea iinju'ratttlui. A vizsgálat erre vonatkozó adataiból ki-

tnik, hogy Hóra ezzel csak ámította a népet. Hóra tzbe dobott indái táplál-

ják a gyanút, valamint a kivégzésénél tanúsít(dt eljárás is azzal egyetemben,

hogy az egész vizsgálat .lankovirs kezeibe tétetett le. Hóra vi.'iszatér Bécsbl és

beszámol kiililöinek. Kloska a Béeshen kainál végzést Xagy-Szebenbe viszi,

(hinan Gálára utasítják. .Jelentkeznek a gyulafeJtérvári föJiadibiztosndl is. Hóra.

Kloska. Krizsán megbeszélik a teendket. .1 brádi vásár. .1 mesztáknni gylés.

-t kuretgi rsct kilohbantja ii parva srintíllát. melybl gyorsan magnuui inrm-

diiim les:.

Az .\l»lll(ll);'lliy;i. Z;il;ilii;i ('s < XIciiIkiii V:i \ idi'kc koi'lll cllc

rülí") liíiviisok falvai s wlnk a/, cuV'sz iciíilcl kr/dri ó\;\ kiiályi

iiradalinak voltak s uláli IclcpíltMI k'ikossi'iua kii. jolilii'iLrvok, kik

az (ilálutk rilvcucdrii kiviil, larlozlak elöl)!) a kiii'dvokiiak ('s

krsöbl) az cidrlyi rcjcdcimckiirk ri'icnki'iil cünmdiáiiv vadltöil

íizcliii. Miiil:'iii pi'iszldi'nk \()ltak cicdclilc'j- s a lalaj\ iszniiynk
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iníjstohasága miatt földmívflkké késöbl) sem lehettek, tiilajdon-

képen való jobbágyi szolgálatot nem teljesítettek. Lassanként a

vadbörökkel s az oláhok ötvenedével val(') fizetés helyét kisebb

összeg fejenként val(') pénzbeli illeték (taxa) fizetése foglalta el.

1715-ben, mikoi' a Rák(')Czi-foiTadalom leverése után rendezet-

tebb viszonyok léptek életbe Erdélyben is, az Abnidbánya kör-

nyékén lev állami j(')Szágok s a rajtok lakó oláhok helyzete is

újabb rendezés alá került. Az egész terület zalathnai uradalom

nevet nyert és négy uradalomra osztatott fel, melynek kormány-

zása a Zalathnán felállított j(')szág-igazgatóságra l)ízatott. Az
állam föjövedelme s a lakók majdnem egyetlen terhe az össze-

sen 5S59 irt 80V.^ kr.-ra rúg<'» illeték volt.

A zalathnai uradalom oláh jobbágyainak állapota 1775-ben

megint újablj szabályozás alá került. Ez alkalommal az illetéket

14.76Í) frtl^krra emelték fel. Három évvel késbb a korcsomár-

lási jog is szabályozás alá került. A zalathnai fels-, közép- és

alsó uradalomban régtl fogva az volt a szokás, hogy a bormérés

joga a községeknek volt átengedve mérsékelt díjfizetés mellett,

még pedig oly módon, hogy e díj lefizetése után minden lakos-

nak szabadságában állott a szükséges bort onnan vásárolni, a

honnan neki tetszett. Pálinkát fzni és árulni minden díjfizetés

nélkül szabad volt nnndenkinek. 1778-l)aii azonban dolf/osia ezhn

alatt illeték hozatott be és ])edig minden kimérend veder bor

után P-a ki-., minden kupa páliid-ca ntán pedig 1 kr. Természete-

sen, e (ioípo*/a nevíi illetékei csak azok a parasztok fizelték, kik

borméréssel foglalkoztak. Maga használatára bort mindenki

vehetett és ])álinkát fzhetett minden díjfizetés nélkül.

Ez az njabl) megterheltetés nem tetszc^tt a jobbágyoknak.

Ezért és más egyéb, az in-adalmi tiszttarlt'ik részérl elkoveti>tl

állít('»lagos visszaélések miatt ^a(iy- és Kis-Aritin/os, lüszfra,

Topt'ntfulöa 0<, Vidra községek Iak('ti l77S-biui Nagy-Szelienben

a korm:iiiyszéknél panaszt tettek. l*anas/,ko(l:isnknak semmi
('r(Mliii(''iiy(' sem lett, s('il cllcnkc/rien, l>é\ai ( i voi-gy uradalmi

tiszltai'tí') állal a zalathnai iiriszt'k eh'itt még pörbe is lógatlak «'s

el is Ítéltetlek, nii\e| Nagy-Szebeiiben a relsíiséunél panaszaik

kai alkalinallankoiliii iiier(''szellek s olt niaL'id^al lármiisan é>

illelleiuil \isell('k. A ..kérelem inodjiiban kili;Í!j;isl el nem ko-
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vet" l)isztraiak:il ós kis-aiaiivosiakat li'liiKMilcítók. de lnhl)

topánfalvi jobbáirvot, kik a küldött követekhez csatlakozlak és

így Szebcíibcíi a kéiolíMiihez nem szüksésres számban jelenlek

meij, II* \'2 súlyos botütésre itéllék. Három naity-araiiyosi Job-

bá^'ot, mint bujtoíratókat, 12'")— l'Ö botütéssel és négy, uí^yanezen

helységbl való kevésbbé biKKS Jobbáuyot pedig \'2— \'2 bot-

ütéssel büntettek az(»n komoly figyelmeztetéssel, hogy fíUdes-

uruknak, a császárnak szentséges személyét képvisel tisztek

iránt a kíiteles tiszteletrl és engeflí'linesséun'il eziiláii iiieo- ne

felejtkezzenek. M
Ezzel azonban, bármilyen erélyes, st draslikus in1ézke<lés

is volt a zalathnai úriszék Ítélete, az ügy nem volt elintézve.

A következ évben újabb panaszt emeltek, ínég pedig az udvari

kanezelláiiánál IJécsben, és mintán orvoslási nem kajjtak,

ITHI-ban kérésüket megújíloll;'ik. Kz alkalommal eladott i)a-

naszaik és sérelmeik a kíhelkezökbe Inuhdliab'tk össze: Az úr-

béri illetéket az n1(')bbi években rendkívül lelemelték. Azonkívül

elvették tlük, a mit idáig háborítatlanul élveztek, a legeltetés

jogát és annak jogál, hogy az uradahni erdkben épülellal vág-

hassanak. Azoid;ívül lobb, a l(")rvénynyel ellenkez dologra

kényszerítették. Igv rajok i)arancsoltak, hogv az uradalom

számára vágjanak le évenként KllSi' n\ fát s hogy az m-adalom

számái-a élelmiszereket fuvarozzanak, hogy kaszálják le az ura-

dalom szénáját, hogy bort és pálinkái szállílsanak Zalalhnára

és Hunyad megyébl vasat a bányaépületekhez. Hájok tukmál-

ták azt is, hogy az uradalmi serl'zház számára ái-pát hozzanak

Magyaroi'szágb(')l, a mely ntazi'isid< leljes bJ napol vesz iuiMiybe

és hogy egy esa1oi'ii;'i1 ;'issanak. Mindezen dolgokal ingyen \(»l-

tak kénytelenek leljesíleni, vagv sz(')1 sem érdend csekély nap-

számért. Minekutána nincsenek elégséges és j(') szánb'ilVildjeik.

idáig meg volt engedve, hogy Magyarországiad minden v;nn

vagj^ más egyéb illeték fizetése nélkül gabonát hozhassanak,

most pedig arra kényszeritik. Iiogy a gabonái ketts áron az

uradalom bérljétl vegyék. Paj^jaikat is kényszerítik, ln»gy az

illetéket <''peii úgv zessék s a lobbi szolirálatokal i^ ('pen úg\

'; S:iliii/i/l l-'n-fiii. : A lliira-vili'ig' Ki-di'-lvlx'ii. IV-st. 1^71 17 1
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teljesítsék, mint akármelyik legutíjlsó jobbágy. Templomaikat

elvették s odaadták az egyesülteknek. A bányászok szabadságait

sem tisztelik. Ha valaki közülök egyenes örökös nélkül hal meg,

rokonait arra kényszerítik, hogy az m'adalmi tiszttl egész va-

gyonát megváltsák. A jobbágyi szolgálat mellett még vármegyei

mmikákkal is terhehk, melyekre gyakran egyfogtában 14 napig

is visszatartják. Bár földjük terméketlen, mégis arra kényszerí-

tik, hogy a hadsereg számára bizonyos dolgokat, melyeket

magok számára is kénytelenek i)<^iizen venni, természetben

szállítsanak. M
Fezeket a kérelmeket Bécsbe a nagyaranyosi oláhok nevé-

ben i'rs Nieola, másképen Hóra és a kerpenyesi, bucsumi,

abrndl'alvi lakosok nevében pedig Kloska János vitték.

Ezeket a panaszokat Bécsbl azzal az utasítással küldöt-

tek le az erdélyi kormányszékhez, hogy helyszíni vizsgálattal

konstatáltassa : mennyiben igazak Aagy hamisak a kérelmezk
állításai'? A vizsgálat eredményét magában foglaló jegyzököny-

vet pedig terjessze fel a kormányszék az udvari kanczelláriához,

véleményt mondva arról is, hogy az esetben, ha a parasztok

állításai igazak, mi módon kártalanítsák a parasztokat és végül

miféle biinletésben része.süljenek a vétkesek?

Az elrendelt vizsgálatot azonban nem tartották meg,

hanem mindjárt a kovrikczö 17*^1 -ki esztendben egy olyan

újabb intézkedési léptettek életbe, a mely csakhamar ki])attan-

tolta azt a szikrái, mely hivatva volt lángra gyújtani az iil

folytán felhahnozódott nagy mennyiség gyúlékony anyagot.

ITSl-ben történt, hogy Bisztrai Áron János szolgálatlxU

kilépett lovaska])itáuy az erdélyi kincstárhoz ajánlatot adott be,

hogy a zalathnai uradalomban a korcsomárlási jogot évi liMHK)

roriiil liaszoiibéi-ért adják iii'ki. A kormányszék elfogadta

Ihszliai A roll János ajánlatát. A ka])itány azonban rossz üzlet-

(íiiibernek bizonyult, mert már az els rátát sem tudta meg-

li/.eliii. i'lkkor a kincslár beh^egyezésével ug.vancsakévi 1l!.(KK»

loiiiitérl a lias/oiibéi-letet (» évre átruházta két örményre;

iio.siii/tik .Márlonraes l'alntbtuiij Mártonra, l'gx látszik azonban.

') .VíV. Jhnsiisiiiiiit : Uevuliitiimca Ilii Hór.í. Mucmvsri. 1884.86 t^T. 1.
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liuiívaz idös/AM-iul ;i mcuajánlott 1l*(MKI Inrini liaszoiibt'r triiylci*-

ififen nagy volt. A köt ortiK-uy. hdcrv a haszonbért biztosítsa,

nomosak a leirsziirorúbbaii k»'zolt(>tte az cllonörzóst, rlp olyiizl«'ti

ío^íisoklioz is nyúlt, melyok miatt a nép niairát tényletr mon-
í'salatottnak és kizsákmányoltnak érezte. Legelször is meg-
tiltották az (>rmények. hogy rajtok kívül senki se bort, se pálin-

kát ki ne mérhessen. Nem volt szabad bort vagy pálinkát, mint

í'dfÜL:", faedényekért becserélni a k»"»zelebb esö helységek vásá-

rain es ha valaki ezekn')! a vásárokn')] pálinkát vagy bort hozott

haza, tle a bérl embíMvi elvették és érte gyakran jiénzbünte-

téssel is sújtották. M('gt<)rtéiil az is. hogy ITS-J-bfn a hnsvéti

ünnepek kíizeledtével egy nhiiidbányai cinbcr az abi-udfalvi

papnak a miseáldozatlioz cgv üveg ji'i boi-t küldött. A bérlk,

mint csf^mpészetet, ezt is elkobozták s o kíméletlen léj^ésíikkcl

megsértették a nép yaUásos ('rzelmeil. \/. ídésredetlenség ezek

miatt egyi'e n<»vekedett s nemsokáia az alkaloni is megjr»tt.hogv

nyilt orszakban b'irjön ki.

17Sl' május 24-én Topánlalv:'iii vásár volt. nn'lyt'ii a szom-

szédos k()zségek lakosai rendszorint tömegesen szoktak meg-
jelenni. Régi szokáson alapuló jognknak tartották a to|)ánfal-

viak, hogy e vásáron k gyakorolják a korcsomárlást minden

idegen korcsmáros vagy nradalmi bérl kizárásával. Ha valaki

más kíizséo'bl yal('> ember szeszes italt hozott a vásái'ra. tarto-

zott vámot fizetm'. Az örmény bérlknek mind(M'rl tudomásuk

volt ugyan, --de azért nemesak a saji'it pálinkrijiikat és borukat

kezdették a vásáron kiméroliu'. lianfui reH'tvgvvcrtv.etl szol<r;'iik-

kal a jobbágyokt('il darusítás végett hozott boi't és pálinkát is

elkoboztatták, a mi rendkívül Iclingerelte a vásárra <)sszegyiill

és magokat i-f'-iri jon-aikban uicucsorbítottaknak érz jiarasz-

tokat.

T(')rlt''ut. liog\' az oniii'iiyrk cgvik l;íii(l/s;í\ al Iclfcgvx fr/rit

szolgája, Konotiuiji Izsák, a mint lóluUon fel és alá járt a vásáros

tímicg kí'tzíitt. lovával egy halmágyi asszonyt elíittetctt s ugyané

pillanatban a l('i ogy zarándi j)arasztnak is a lábára taposott.

\ paiaszt dühében felragadta zsákja midletl lev fejszéjét segy

csapiíssal a bérl k()zelb('n lev |)áliiikás bor(l('>i cgvikénck feu<*-

két beütötte. Kzt meudzen tíatént. liogv a bérN'ik másik legv-
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veres szolsája. Vertein, egy méhsert áruló parasztot, mivel neki

ellenszesrült, az uradalmi ispánhoz kísért. Az ispánhoz kísért

])araszt visszatértében épen akkor ért a helyszínére, mikor a

zarándi jobbágy fejszéjével a pálinkáshordó fenekét beütötte, —
rögtön fejszét vett kezébe és harsány szitkoz(klások kíséretében

ö is beütötte egy másik hordó fenekét. Példájuk utánzásra talált

csakhamar s egy pár pillanat alatt a bort és páhnkát a l)érlk

összes hordaili(')l kieresztették. Majd egyikök azt indítványozta,

hogy menjenek a bérlök pinczéihez és ott is verjék be a hordók

fenekét. A megrémült örmények a vásárban idz Dévai György

tiszttartóhoz szaladtak védelmet keresendk. Dévai azonban

mindössze is csak két hajdúval rendelkezett s igy komolyan

gondolni sem lehetett arra, hogy a zavargást karhatalommal el

lehessen fojtani. Hogy nagyobb baj nem történt, azt a nagy-

aranyosi bíró, Toclea Dumürii közbelépése akadályozta meg, ki

i-ábírta a népet, hogy az eddig történtekkel elégedjék meg s ne

bántsa az örmény bérlk pinezéit.

Ez eset után az örmény bérlk azonnal elhag^iiák Topán-

falvát. Kis- és Nagy-Aranyost, Vidrát és Buesiunot s beszüntet-

ték e községekben egyúttal a korcsomárlást is, megtagadván a

további haszonbér-fizetést. Az uradalmi igazgatóság azonnal

jelentést tett az e.setrl a kincstárhoz. A kincstár pedig átírt a

kormánj^székhez, mely deczember -én kelt leiratával meg-
liagyta Alsó-Feliérmegye hatóságának, hogy W'jgtrm küldjön ki

Zalathnára két vagy három bírót, hogy azok ott, az uradalmi

tisztek társaságában tartsanak úriszéket; fogassák el a zavar

iiiditóit és szigorúan vallassák ki ket töl)bi társaikra vonatko-

Z('>an s rögtön példás l)iin1etésben részesítsék a buosokt'l a

többiek elrettentésére.

A megtartott vizsgálat eredménye a következ itélel volt,

melj-et a zalalhnai úriszék 17S;{ tavaszán mondott ki. Azt^lfogotl

•2ü\ egyén koziil Tj-ot bi/oiiyitékok hi:'mya uúatt felmentetlek:

lo-l ~Á) KMI botütésrc és ,'{ h('>na|)t('tl 1 évig terjed fogságra

iléllrk ; Ö-1, nóvszeriiil Mancs Téterl, Jiotizlán Simont, IMskit

.\iidi;'isl, (lonihüs l iszol és Todeii I)iinútrut is, a ki luint hil

luk a to|i;iiir;il\ i /('ii(hilés i(M-silla|»ít('ija volt, hahilra ítéltek.

l>évai ^\\^\\\X\ iiiadaiiiii lis/,t!arl<'i a/.! ki\;íiita, lio^rv a liakdo^
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Ítéleteket uzoniml hajtsák véurc. Az úriszék azonban kinioiidnlta.

hogy az eUtéhekiiek Joíráhan ;'ill az ilrk't i'llcii a kormányszék-

hez leleltln'zni. A korniányszt'k Icloldotla az úriszék itéli'lél s

újabb ilélctben egy vagy két évi borUiiniel s évnegyedenként
25—25 botütéssel snjtotta a bíinosoket. A topánlalvi zavargás

állal okozott károkat STOS jrt 44 "Vi krban állajjította meg az

úriszék s annak megtérítésére a zavargásban i'észt vett l'elsö

uradalom jobbágyait kötelezte oly módon, iiogv azok k«»teles

adí'ijokon reHil minden adóforint után 'A^A kii fizessenek. Ez (isz-

szegböl a Ibna-lázadás kitöréséig a t'elsö uradalom jobl)ágvaí

(ilTíMrt ±J krt fizettek be. A többi hátralékban maradt. ')

—

Miután az örmények a korcsoma bérletet nem merték tovább

folytatni, a koresmák kezelését az uradalom vette át, a nélkül

azonban, hogy a néj)en az elbbi állapottal szemben a legcseké-

lyebbet is könnyíteti volna.

A zalathnai úriszék 17M;{-ki Ítéletéiben t<>bbsz<')r van endítés

téve a ..faniítsHs .seducfor'-vól //oVd-ról és közeli rok(»nairól.

Nicnia IV'lerröl és Nieola Kiistea-i'ól. Elítélni azért nem lehe-

tett, mert nem tudták kézrekeríteni. Az ítélet kimondotta köniz-

tetését és ennek alaj)ján elfogatását is, EUógni azonban a kö-

vetkez ok miatt nem lehetett.

A zalathnai úríszék ítéletének kihirdetése után Nagy-Ara-

nyos, \'ídra, To})ánfalva, Hisztra. OfTenbánya, Buesum, Abiud-

falva és Kerj)enyes lak(')í egy újabb kérvényt és egy újai)b kö-

vetséget küldíittek Béesbe. Kérclmokben (dadták, hogy mennyi
igazságtalanságol és min kegyetlen l)ánásmódot kénytelenek

elszenvedni az uradalnú tisztekiöl. Kéiik nemcsak a \ isszaélések

megszüntetését, de azt is, hogv a császár felsége szabadítsa

meg a haláltí'il azt az 5 end)ert is, kit a zalathnai úriszék csak

azért ítélt halálra, mert panaszkodni mertek Bécsben a csász:'n-

nál. Könyörögnek azért is, hogy ez alázatos kérésüket O felsége

mentiil hamarabb intézze el, mert kifogytak minden pénzükbl
és a legnagvobb nyomorúsiiggal kíixkoíh'e tengdnek iJécslien.

E kérí'lmet június 7-én tárgyalta az iidvaii tárnics és a csiís/iír

') A'/f. DtDsHsidim : Rrvoliitinnca liii llora. Buciirosci 1SS4. ÍU. 1.

Szlldffifi Frrmcz : A llóiavilág Ki\i6lylM>n. lV'.st, 1S71. 22. Inp.



következ paiaiiesával küldötte le az erdélyi kormányszékhez

:

A kormányszék a legszigorúbban intézkedjék, hogy mindaddig,

míg le nem érkezik a legfelsbb császári elhatározás, a zalathnai

jobbágyoknak és követeiknek semmi bántódásuk se legyen

azért, hogy Bécsiben panaszkodni jártak és a kimondott halálos

Ítéleteket se hajtsák végre senkin. Végre a császár azt is meg-
hagyta, hog\' miheh't fel fog érkezni az erdélyi kormányszéktl
a szrjban forgó tárgyra vonatkozó jelentés, a kanczellária és az

udvari tanács azonnal adja elé nézeteit, hogy miként lehetne

megszüntetni ezeket a visszaéléseket és zsarnokságot.

Hóra — a kirl már említettük, hogy 1781-ig kétszer v»tlt

Bécsben — vezetje volt annak a küldöttségnek, mely e kérel-

met Bécsbe vitte. Vele volt Kloska is. Az utat most is, mint a

megelz két ízben, gyalog tették meg és pedig 4 hétig tartott,

míg Bécsbe gyalogoltak és -t-ig, míg onnan visszajöttek. A költ-

séget, fejenként '20—20 forintot számiüira az érdekelt községek

jobbágyai adták össze. A kérelmet a két els ízben egy abrud-

bányai Marczi Sámuel nevezet nemes ember csinálta, e harma-
dikat pedig Enyedi Ferencz István udvari ágens, még pedig

mint Hóra vallomásaiból kitnt, ingyen. Állítása szerint Enyedi

Ferencz udvari ágenshez maga a császár utasította volna.

A küldr)t1ség visszatért útjából, de miután idehaza az

javukra seiimH se történt. Hóra 1 7S8 deczemberében negyedszer

is líécsbe ment, hogy megsürgesse kérésük elintézését. Mikor
Hécsbe érkezett, 11. József császár már elindult volt római útjára

és csak 1TS4 márczius -JO-án érkezett vissza. Hórának tehát ez

alkalommal líécsben liosszasan kellett várakoznia. A császár

ái)rilis 1-én fogadta Hórát kihallgatáson. Ez a negyedik audien-

czia az, a mely bizonyos tekintetben nevezetes szerepet játszott

ebben a lázadásban, és egy kíiríilbelül 4(1 évvel késbb írt levél

ala])ján egy rendkívül sok félremagyariízásra alkalmat sz()li:;il-

tató gyanúsításnak szolgált okid.

A kiiiiilluatásnii a korcsmát hasztuibérlö onnényck «'llen

If'll panasza véuén — íija id. (In'if Teleki Domokos') - az

oláhoknak a magyarok nrasága, a jobl);'iir\ siiir al(')l leend fel-

' 1(1 jíróf Teleld lUimukon: „A IU>iu-l;iinailiis lorlriiotc" Test. lMi*>. S. 1.
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szabadításáért esedezett Hóra a császárnak s liozzíi tette, hogy

ha az iieiii tíu'ténik niea-, kíuinyeii megeshetik, liogy fel Ingnak

kehii s magukat k()zv(^szélylyel is ielszahadítják. Erre .Józseí

ezen súlyos szavakat mondván: .Ahiit ihr das". Wóvd iiálája

jeléül lábaihoz borult. E nagy lontosságú eseményt az egykorú

Kibiczei alább, az adatok kozi említett levelében azon hozzá-

tétellel említi, hogy ezt Szódleitöl. a toscanai hcrczen Károly

nevét visel gyalogezred egykori hadbirójától hallntia lobb ver-

sen, ki a császári kihallgatáson valami más iijiybcn Jelen volt s

késbb, mint a tudósíl(') huzamos idn általi barátja, Zahtlmán
halt meg. Az endített közlemény vah'tságát sokan hitték, részint

Kibiczei eladásának kr»riilményessége miatt, részint azon oknál

l'ogva, melyek a |)(»litikai viszonyokban rejlettek, l'gv véh^ked-

lek, hogy az indulatosság, melylyel az uralkodik kiliij a hajlam

nemességét senki sem taga<lhatta meg szabadeK íi. de át

nem uondolt terveihez ragaszkodott, azon hosszasan láplált

ellenszenv, melylyel viseltelika magyar alki>lm;'niy ('s nemesség

iriint, melyben tervei jVi akad:d\ail szeiidi'lle. könnyen ajkaira

hozhalt;ik a hib;is szavakai a n(''lkiil. hogy azok horderejél ál-

u'ondolla volna, llogv a korm;hiy a l:'ízad;is eliiy(»m;'is;niál telette

ho.sszútür volt. az események eucsz lnlyanudiol meglátandjiik.

.\ kérdés, melyet a tíirténelem máig sem donloit még el, a k(»rül

l'orog: k(>zvetlen folyt-e be a korm:'iny a lázadiis keléi kezese- és

elterjedésébe y — vagv csak közvetve — vétkes eliK'zés állal ?

meri a súlyos hdelsség bizonyos mi-iléki'-l — azok n1;in. mik

lorténlek — a legi-észrebajlatlanai»ii birii sem fogja lagadiialin.

.\zl azoidtan meg kell vallaniud<. hogv a kezíinkiái foi-gotl

számos adatok koz<»ii dlval, mely a <-Si'isz;'n- i'-s Ih'ira kdzli fen-

nebbi jelenetre xonal kn/nck. a Ribiczei levch'-ii ki\íil eiivel sem

tal.dunk."

I íibiczei szi'iiian l'nrüi'i levele az ..l^rdijyi .Muzeinn" hirlo-

kában van és egy bizonyos, id;iig mt'^- ismeretlen nev gri'tfhoz

van czímezve. Mint mar enilíletlíik. az események után 41) évvel,

1S.'{(I. ;ij)ril S-;'ni keh. mikor Szndjrr hadbin'i. kire, mim tanúra

hivatkozott, niiir nem tdi. Érdekes. hog\ KMbiczei a levél véuére

e szavakat írta: ..l)i»lcscn t'-szre veheti grcl úr. Iingv ezt a levelel

egvedíil hazafisaüiinak írtam és el krlí égelíii.' Az ismeretlen
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nev oróf azdiihaii nem égette el és a levél megmaradt, hogy

Írott forrása logven egy kezdet óta szájról-szájra kering

mende-mondának, vagy Iielyesel)l)en mondva: közhitnek.

Hogy H(')i;'it a magyar nemesség kiii'tásái-a egyenesen

II. József biztatta volna fel, azt a k(")zvélemény a gróf Teleki

által említett politikai kíirülményeken kivül egyébbl is követ-

keztette. Ki fogjuk mutatni, hogy a lázadó oláh parasztok között

általánosan el \oh terjedve a meggyzdés, hogy Hóra, a császár

akaratából és parancsolatából (^-w voiasicuporuncaimperatului)

(•selekszik. A kés])bi vallatások során egy hunyadmegyei paraszt

azt vaUotta : ..hogy József császár egy izben panaszkodott Hórá-

nak, hogy a magyar nemesség semmiképen sem akar neki enge-

delmeskedni s ekkor Hóra azt mondotta neki: ha a császár az ö

kezeire bizná a parasztokat, ezeknek segítségével engedelmes-

ségre kényszerítené, vagy pedig teljesen kiirtaná a magvar ne-

mességet. Kkkor a császár neki egy arany keicsztet ajándé-

kozott."

Hogy magvarok és oláhok ezt elliigyjék és beszéljék, arra

még más kíiriilmény is szolgáltatott okot és alkahnat. Mikor

Hórát elfogatásakor meglepték és földre te[)erlék, bogy megkö-

tözzék. Hóra liirtelen kebelébe nyúlt s onnan eg\' csomi) írást

húzott ki s azt a tíízbe dobta. Az emberek azonban cl lévén fog-

lalva a megkíitozéssel, a tzbe dobott papírokat nem bírták ki-

menteni a tzbl. M Az emberek: magyarok és oláhok meg vol-

tak gyzdve, hogy ezek az elégetett iratok Ibua titkos iratai

voltak — vagyis mini Szilágyi Ferencz mondja: ..Nem lelicl

kételkedni, niiszciinl azon levelekben a Ib'ira-lázadás legfonto-

sabb, annak eredelére s \ ali'idi inilíl('tiia \ iliiunt dei'ílí'i nkni;'niyok

églek el." -)

A ll(')ra-liiza(l:is le\'erése n1:in iolyl \ i/sL;;ilal«ikiiol eués/cn

világosan kideiíill, liogy micsoda iialok lehetlek azok, melyek

Hóra annviia IV'ltékenven rzött levélt:n:il alkolt;ik s a mel\

'i W'iilirt'Míl (lem llora t>in lliuulvoll l'apii'r aiis lioui Hiiscn zog-.

1111(1 in iliu ^losscii l'iiu'illanímcn warl'to. wolclio w t'^ffu iliror Hoschitfli-

giinj,; zii rcttcMi mívcniiiijrlicli waicii. I\ray aU'/rcdi's jcli'iitt''st' lloia c\U<

ffatíísáról.

') '^'ilii'.llíi l''rrri,r: : \ llóravilá- lOnlíMvIn-ii l'i-st. 1S71. -11. I.
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i|-;lt<ik l'lüys/,('t|\ ;'iil lial:is;'lli;lk lilk;ll ki-jic/ir-k. Maréul *ivt)|oy

lázadó alka])it:'iny Molnár sziMiiorvosnak a/.l niondolla, mikor o'/

vclok a k(irmáiiysz(''k iiovóhcn alkiidozásokal folylaloll : ..Ka|)i-

lánj'tinknak, H<M-;'mak írása van arról a császárti')!, hoL»y czcnlúl

nrm az uraknak, hanem cüvíMiescn neki lailozunk szoluVilni."

rí6or Urs a kiliallüa1;'is son'in azi xallolta: ..ll('»ra azi mítndolta,

lioí»y noki a császárlí'il rcndcicU' van, houy az urak (dlcn Icllá-

zílson." Houy Hi'ira azzal ámítotla a jiaraszlnkal, liouy neki a

császár felhatalmazást adoH a népnek a ikmucssi'ü cllrn \al('ih'l-

kizítására. azt határozollan :illíl(>tl;ik J>o[j)}(ir Torna és Pcírutza

Tomn lázadél paiasztok is. Kz ut('>hl)i inéa azt is vallniia,h(>uy H(')ra

nekik a csiisziir |»ai-aiics;il is meíiiniilalla. ') NhiLia .h'tzset' császár

is (Miilíti testvéréhez, toscanai Lijx'dlioz írott leveléhen, hogy

Hóra oay iratot inutouatolt a i)arasztoknak, azi :illílván, hoiiy a

császártól kapta."-) I^zek nyom;in aztán koiniyü voll I;\hrakapni

annak a k<')zhitnek, hooy íli'ira azért dohta e papírokat a líizhe,

mert nem akaita, ho.uy ily nKxlon elárulják azt a titkot, houy 5t

v(»ltaké|)en II. .József császár biztatta lel a nemesséo' kiirtására.

.\ halálos Ítélet úíít szólott, hoiiy Ihuiil ésKloskát kerékhe

törjék. I']löl)l) Kloskát és miután Ih'ira vénie' nézte, azután t.

.. Kloska leí>aláhl) is húsz ütést ka|)o1t — írja ^r/6r/. I(')zsefiíyula-

l'ehérvári tanár három nappal a kivéuzés uliui l>;iniel Innénck —
mieltt kiokádta volna leikéi. I h'tnil. a imu Kloska loretell ke-

lékkel, két li(')hérinas kotTizve, l'enn:ill\a lartotla. — lii»uy nézze.

mily iszonyú hakdial kell meghalni uyilkos írnsanak. Kloskiil

elvéu-ezvén s félreveivén, Ihu'iit i'iL;y:U)a l'eklellék s lekolozvén,

oívjílások k<")z1 lorni kezdették, ker('>kk(d lábait, de neiiyedik ütés

ut;in Eckbardi úr parani-solalJ:'iln'il mellét kezfletlék ülrn' s íyy

uyolcz-kílencz ülés ulán meydfiulotl." rayaiicsak azi írja a

}ía(jyar Ilirmondö egykorú 1ud('tsii;isa is, ..hoiry Ihu-ával keuye-

sebben b;'in1ak." ...\z elsó ülés uti'ni, mely eltíMle Jobb kibszárúl,

keg>'elfinltöl cuy ülést míndji'nl mellére mérlek." Kgysz('>val,

HtM'ával a ki\"<''<iz<''sl xezelö liszh isclö inlei\ciic/.ií'ijiira keii'Veh

') Ostontalial iinhis mandatn Rcpia, i|iiao sihi ab Inipci-atoiv dicoliat

C8SC data.

^) „et a iiiu' patt'iitü iiuntnn s'il t'-tait riivovi'- tlo ma jiart. Aniitli :

Joseph II uiul I,(<)[)ul(l von Toscana. Ilir Hrit Iwcm-Ilsp! I. 2'M). 1.
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mesebben bántak, mint Kloskával, holott az Ítélet mindkett-

jr)kTo nézve eoyenlö niíklját állapította meg- a kivégzésnek. Ez a

ktUülmény adott alkalmat arm, hogy a közvélemény ennek okát

kutassa és a maga módja szerint meg is találja. ..Honinak a

fogság és vallatás alatti magaviseletérl fenmaradt híreket

— írja id. o'róf Teleiéi Domokos — kir. biztos Briickenthal titok-

noka, késöbl) kir. i;il»lai ühifik, Kakiicsi János nyilatkozatai is

igazolták, melyekel a leuliitelesel)!) kútfbl volt alkalmunk

hallani. Ezek szerint Hóra úgy vallatása alatt, mint különl)en a

liozzá intézett kérdéseket megvetéssel utasította vissza ; de midn
a kerékkel a lábán tett els csapásnál látná, hogy a halálos

büntetést t()bbé nem kerüli el, felkiáltott, miként most már kész

vallani ; de ekkor egy mellére intézett csapás véukép elnémí-

totta."

II. J()zsef császár még a lázadás folyama alatt kinevezte

gróf Jank(»vicsot kir. l)iztosul. Jóformán az kezeibe tette le az

egész Hóra-lázadás ügyét. .\ lázadás leveretése után a vizsgálat

vezetését és az itéli^t-hozatal jogát is az ehKiklete alatt álló

bizottságra ruházta és ikmu az erdélyi rendes hat(')ságokra. ..Ezen

zenebonának lecscndesítésére — írta (iábri József — (a mint

már írtam vaia) komisz:'uiusoka1 küldött ( ) felséa'e, uróf Jankovics

excellenciáját és ra|)jlla generálist, de épen nem contentus az

ország vélek. E/. a körülmény is nevelte a megrémült magyar

nemességben a gyaiu'il és lápot adott azon hiedel(Mnnek, hogy a

császár Hóráék megbüntelését csak azéri vette ki a rendes er-

<lélyi hatí'iságok kezébl, hogy az a litok, hogy Ih'ua tulajdon-

kéjx'ii a/ akaratálx'il cselekedett, valahogy napfényre ne ke-

liiljoii. Hogy a kozhil meiuiyire leves és igazságtalan \ oh, mikoi-

H. J(')zscl'el a (hrekl felbujlással uyanusítolla, azi látni fogjuk

a/ ('lh('szél('ii(l(") csciiKMiyck sorau.

Ib'ira ez aiHhciiczián Nai;y-.\raiiyos. N'idra, Toiianfalva,

liistia, Ker|)euyes, Ibicsuui, ( )lbMil):'inya, .\lu inhah a sih. érde-

kch ko/.ségciuck jobbiiuyai iicv('l»('u i'uy lijabh kérchucl adoli

be, melyben ismélcllcn arn'tl paiias/kodlak, hon.v bíir több i/beii

folyamodtak () felségéhez, de iigvok niéu- seui nveit elnilézést.

Nem részesiillek semmi koiuiyitésben. I\lleiike/.(ien, a/ iiradahui

és a megvei t is/t visehik :mii\ na iildo/.ik. hoiiv job'rmau ha/aik-
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iuiii is aliu iiKUiullialiiak. A kapoll xcii'sck k(i\cikcztí'lx'ii iiiiir

néhányan nieií is haltak, neliányan pcíli^- a horiouhrn pus/.tiil-

tak ol. K('MÍk () IVlsóíiól, inli'v.krdjrk. hoyy ezután a ko/sóui'k

nieirbizottait lohhé ne iihloz/.ók azért, hnay panaszkodni niiMtck.

April 18-án a császiir parancsolatai)" il lloia a kanczella-

iiát(')l círy rendck'tiM kapott a koimányszékluv, intézve. Ehhen a

rendelethen O íelsém* nieiihaiiyta a kormányszéknek, liouy

mindaddiu, inííí () íelséíje ez üí»yl)en a folt erjeszt el 1 vizsüálati

iratok alapján d('»n1eni nem 1'oíí', a kormányszék az illet kozsé-

irek lakosait védelmezze nieu' az uradalmi és várniei>yei tisztvi-

s(>lok üldözéseitl s ha valaki kozülok hortíuibe kerülne amiatt,

liouy panaszkodni mertek, a konujinyszék azoiuial rendelje el

szabadon 1 x icsá 1 1 at i'i su kai

.

Hí'ira hazatért Hf-csbl ('s kiiidí'iinek nieíiinulalla a csi'isziu-

rendeletét. Kzek július elején Kloska vezetése alall elkérvén

li(')rát('»l e rendeletet, elvitték Szebenbe a kormányszékhez. .\

kormányz(') ez alkalonnual azt mondotta nekik : i>ei>y(.|iek nyu-

LTodtan és menjenek haza. meri nemcsak a iMjjanl'alvi zavar-

gásban eli'oíiottakat h)uj:'ik szaiiadon bocsjitani, de 14 naj) alatt

kéré.s()ket is az iiiazsáunak meiibdelöen h).uják elintézni. K halár-

id eltelte után Kloska és társai ismét jelentkeztek, de ekkor azt

a választ kapták, hoiív üiiyoket elintézés védett az als('»fehér-

meuyei fispánhoz, l)ár(') Kemény Simonhoz (iáidra küldöttek.

Szebenbl telnit (iáidra mentek, itt a fispán imvuiiiérte üuyok

elintézését s arra halárnapni líizoti ki. 1 hiromszor teli el ez a

lialái'id s liarmadik ízben azt mondotta a fispiui : menjenek

haza, meri a vizsaálal be van h'jezve és pediuminden eredmén\

nélkül, 'rermészetesen Kbiska és 1;nsai ezzel a v;'daszszal nem

idéiredhellek meü. < Iáidról elmentek ( iyulafehérviirra a lhadi-

biztoshoz, a kinek :iladl;d<. a császári végzési. A IV.liadibiztos el-

olvasta s visszaadván nekik, azt uioiKJoiia : menjenek csendesen

haza, a császár líivid id mnlva úuyis Krdélvbe l'on joum s

akkoi- személy(!sen adhaljiik (d neki íiuyokel.

.\ parasztok haza mentek s niiliou kozoll('k kilMikkel.

hofíy min í*redniényn\('I j;ii-1ak. IJora t-s banilai, Kloska és

K rizsán (iy('>ruv falui'(')l-l'alura j;ntak megbeszélni, hoiiy a tör-

ténlek után mii lenne lesjhelvesebb cselekedni, mert azoklx'tl
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nyilván meggyöz<ltek, hogy az eddig kíivetott panaszkodással és

kérvényezés.sel nem sokra mennek. 1784 október 2S-án Brádon or-

szágDS vásár volt. Hóra Krizsánt utasításaival ellátva, elküldött^

e vásárra, hogy ott érintkezzék a kiüíinbözö községekl)öl val('»

jobbágyokkal és közölje velk közös megállapodásaikat. Krizsán

a vásárban közölte a parasztokkal, liogy Hóra Bécsben volt s

onnan a császárnak egy rendeletét hozta magával, méhben a

császár meghagyta, hogy az oláh parasztoknak l'egyvert adja-

nak s hogy azokat a jobbágyság al(')l felszaliadítsák. Hogy sza-

vainak mentl nagyoJjb hitelt adjon, megmutatta a parasztok-

nak azt az arany keresztet is, melyet Hóra a császártól kapott s

Hóra Jievében felhívta ket, hogy a következ vasárnap minden
faliil)(')l jöjjön össze legalább 3—4 ember Mesztákonban a tem-

plom kfirül, hogy ott meghallgassák a császár parancsát, melyet

Hóra magával hozóit. Egyúttal megbízta a parasztokat, h(»gy

kü]d()ttek útján szólítsák fel azon községek lak(')it is, kik k«)z(il

jelenleg a vásáron senki sincs, hogy kr)zülr)k is jöjjíin el Mesz-

tákonba legalább 8—4 ember, mer1 Ibna azi akarja, hogy ez a

iiyííjés mentl népesebb legyen.

A következ vasárnapon, okt(')b('r -Jl-éii, csakiiuyan (issze-

Joii Mesztákonba valami 5 — fHK) para.szt ember Zarándból,

Huiiyadmegyébl és a zalatnai lu-adalomból. Ezen a gyiílésen

Krizsán felmiilalla az arany keresztel és egy írást, a császár

állítólagos parancsát s egyúttal a népnek tudtára adta. bog\

Hóra ])etegsége miatt nem jí'ihetett el. Azt mondotta, hogy ezt a

keresztiét és irást Hérának a császár azért adta, liogv az összes

<'r(lélyi parasztságot (isszegyííjtse és Gyulafehérviirra vigye,

bouy oll a/itk fegyvert kajkjának és határön'ikké legyenek.

!] napl('il fogva megsznik a jobbágyság s még azok a parasztok

is, kik nem leszncik batái'rok, csak hetenként egy napot tarloz-

n;tk (loluo/nj ;i riildesúrnak. de ikmu ingyen, hanem fizetésért.

Ekkor a keres/lel magasra emeKc, felsz(')lítotla ket, hogy es-

kíidjenek meg és kövessék öt ( íyuiafebérvárra. Ib'ira Zalatbmui

Ni'nja ket s \('lok eg\ ídl I'hl; menni.

A mes/.ti'iktini pap megersitelte minda/.l. a nnl lloia

iiKindiill s íg\ elbatározl;'ik, bog\' azonnal elindidniik (ivnla-

feli(''r\ ;'n -ni. lljdk:!! a/onb;ui nem l!r:'ulnak \es/ik. nelmi^A a

4



— ÖO —

magyarok leltári ('•/.! ássák, liancni Kuíciy-lclr. Ha niajil lri:\ \ crí

kapnak, Kiizsáii megfogja ket lumámil tanítani a katonai

vezényszavakra, liogy aztán annál könnyebben tanulják ineg

németül a tisztektl. A mesztákoni pap megáldotta ket s igy

bocsátotta, áldást és szerencsét kívánva, útjokra.

Zai'ánd megye alispánja, Hollaki István Kis-Hahnágyon.

saját l)ii-tokán idzve, hallotta hírét a mesztákoni gyíílésnek.

Abban a hitben, hogy még a parasztok Mesztákonban vannak,

egynehány pandúr kíséretében Gál Mihály és NaUíczi Farkas

szolgabirákat oda küldötte, hogy a népet csendesítsék le és fog-

ják el a f czinkosokat. A szolgabirák útrakeltek, d< Kr>r()s-

bányán arról értesültek, hogy a paraszt(»k Kuretybe mentek.

Egy Kara Péter nev gormikot elre küldöttek, hogy kémlcljo

ki, hol szállott meg Krizsán? Kara Petru feladatát pontosan

oldotta meg. A szolgabii'ák másnap éjfél után Kara Péter kalau-

zolása mellett körivették azt a házat, melyben Krizsán meg-

szállott. Egy asszony azonban észrevette szándékukat és tndtáia

adta Krizsánnak, aki szerencsésen megugorva, fatásnak eredt.

;

) A szolgabirák a pandúroknak lövést parancsoltak, de mieltt

j

lhettek volna, a figyelmessé tett nép ket körül fogta. A haran-

I gokat félre verték s a minden oldalról r)sszefutó nép kövekkel é

botokkal agyonverte a szolgabirákat. Kara Pétert is, kirl kide-

/ rült, hogy kémszolgálatot teljesített, Krizsán paranesára agyon-

j \
ütötték.

A kis szikra belekapott a lassanki'iil fi'lh;ilin<>z<Mlott ég
aiu'agba és a nagy tz lángra lobbant.

s
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Hungarico sanguine natus crimen erat.

,1 kxirdyí eset volt hözvetetlen alkalma és oka a lázadás kitörésének. Az eredeti

terv szerint május 24-én kellett volna egyszerre az ország minden román-lakta

részében kitörni e lázadásnak. A kristyóri vérengzés. Kosztán iipa és szerep-

lése. A hrádi öldöklés. A ribiczei támadás. Csiszárné. HfUaki Katalin viszon-

tagságai. Az úri nk gör. keleti hitre való átkeresztelése és erszakos férjhez

adása oláh parasztokhoz. Krösbányai templomrablás és szentségtörés. A lázadás

átcsap Hunyadmegyébe is. A hnnyadtnegyei pusztítások és vérengzések. Bartos

huszárkáplár jelentése. Déva ostroma. A parasztok szétkcrgetése. Stojanich rnagy
és KaUiani hadnagy diadalmas csatározásai. A Salis de Salfeld ellen kiadott

rendelet. A dévai rögtönítél bíróság. Az elitéltek kivégzése. A fhadparanr^nok-

ság és kormányszék állásfoglalása az ítéletekkel szemben. A rögtönítél bíróság

betiltása. A vajda-hunyadi foglyok ügye. A román írók és a dévai rögtönbiróság

ítélete. Hóra Krizsán akczióján felbátorodva, megkezdi mködését. A három
kapitány Blazsényben. Bevonulás Topánfalvára. Kloska és Krizsán Abrudbánya

ellen mennek. Abrudbánya elpusztítása. Kloska és Vernicourt hadnagy. Er-
szakos térítések. Vöröspatak elpusztítása- A bányába menekültek sorsa. Hóra
aWaki és vidrai szereplése. Elfogatása és megszabadnhUa. Kloska c>apatját az

Aranyos völgyébe vezeti, Hóra fia pedig az (Jmpoly völgyébe. Kloska beszéde

Lupsán. Offcnbánya elpusztítása. Gáld czélbavett )negtámadása. Egyesülés Krakó-

ban. Schttttz alezredes 'bevonul (Iáidra. Az alvinczi és borbenki pusztítások.

Az aradmegyei Hóra-lázadás és szétveretése. Hungarico sanguine natus cri-

men erat.

Ez az incidens volt közvctíMlcn alkainui rs oka a lltna-

lázadás kitörésének. A mesztákoni íivülésnek és a jarvulaíeliér-

vári tervezett útnak még nem volt közvetetlen ezélja a lázadás

és az öldíiklés nif'í,''kozdés(\ Ií(')ninak és elfogott társainak vallo-

jnásailx')! nyilvánval('» tény livanánt derül ki, hogy k ténylrg a

mesztákoni gyléssel nem akartak egyebet, mint mentfíl töhl)

(imbert összeesfídíteni s az \ii,y összecsödített tr>ineg(>t (Jyula-

Fehórvárra vezt'tni, hogy ezzel a tömeges tüntetéssel rákénysze-

rítsók a katonai hatóságot w fegyverek kiszolgáltatására s így
4*
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teljessÓ£re:ol leves Szilágyi nzon nézete, hogy ..a károhiejéiN ári

út csak iiiiigy és ráfogás Miit, melyet az összeesküvés czéljáiiak

elpalástolására goiidultak ki."') Az összeesküvk terve az volt.

hogy megkísértsék keziikbe minden áron fegyvert kapni, mert

tudták, hogy fegyver nélkül a fegyver birtokában lev nemesség-

gel nem boldognlhalnak. Hogy a fegyvereket a katonai hatósá-

goktí'tl akarták kapni, olyan naivság volt részeikrl, melyet az

elzmények bizonyos fokig érthetvé tennének és igazolnának,

még az erdélyi oláh ])arasztoknál intelligen.sebb népvezérek

részérl is.

Tényleg úgy szeivezkedtek, hogy a lázadást akként készít-

sék el, hogy a lázadás egyszerre egy napon tíirjíin ki Hi-dély-

nek minden részében, hogy ily módon egyszerre kössék le a kar-

hatalmat s így szándékukat sikeresebben kivihessék. A lázadás

najijául 17K). május 24-ike volt kitzve.-) Hóra liécsbl vah*

visszatérte után szükségük v^lt ennyi idre, hogy az (isszes

oláhságot elkészítsék arra, hogy május lU-én minden falu

jobbiigysága a maga sennnit sem sejt íVildesurait egyszerre,

minteg}^ vezényszóra legyilkolliassa. A kiiiclyi véres esemény

azonban lehetetlenné tette, hogy tovább várhassanak. Kiizsán

és parasztjai a szolgabirák megölése után azonnal belátták, hogy

most már nem mehetnek (iyulafehérvárra, hanem kénytelenek

visszaforduhn és véres munkájokat azomial megkezdeni ott, ;i

hol annak sikerültére legtöbb kilátásuk lehet. Ki'izsán a szolga-

Ijirák meggyilkolása után a népet a templom eltt ;'dló fakereszt-

hez vezette és ott felhívta ket, hogy miután, mini a tíirténtek-

bl láthatják, a nemessé^' mindíMi erejébl ellene fog szeo-üliii

amiak, hogy fegyvert kapjanak, legyenek le szándékukit'il.

ktivessék öt és segítsenek in'ki a neinesséíict kiirtam'. Ne tartsa-

nak .sennnitl, mert llóiának parancsolata van a császiirlí'il :uia.

hogy a nemességet kiirtsa és vagyonukat elrabolja.

Krizsán vérszomja*^ és reldühödíUt csapatja Kurelybl más-

V Szil(i(/i/i Frrriirz : X Hóra-vihig lOrdólylK-n.

-; „Diü gíinzc Conspiration ist zu friilí ausgoWrocIicn. Ks war nur

;illgempin eingcloilct und solllo cr.st dcn '24-tcn May kiinftigcii .laliros im

jranzen Laiidc ziigloicli mit Ermordung allor Kdcllouto iliron .\nfang

iiohmon.'" AlilfcM fognrasi ftjisjd'iii jolont(''í'0 november 2 5-ról
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nap, november :2-án déleltt 10—11 óra között a közell'ekvö

Kristyór községébe érkezett. Haladéktalanul megtámadták a

kiistyóri nemes udvarokat és 17 nemes embert megöltek, köz-

tök a Kristyóri családnak 12 tagját, Pakót Mihály szolgabírót és

a református pap feleségét. Egynehányan szerencsésen elsza-

ladtak, de a többit elfogták. Az asszonyokat és a gyermekeket

gör. keleti hitre újra keresztelte a község papja, Kosztán pópa.

Pakót ^lihálynak Apollónia nev felntt leányát a templomba

vitték. Kosztán pópa újra keresztelte és egy Szerb János nev
fiatal jobbágy legényhez nöl kényszerítette. Ez a Kosztán pópa
— családi nevén Tiircs Konstantin — egyike volt azoknak a

gör. keleti oláh papoknak, kik e lázadás szellemi vezeti közé

tartoztak. Mondhatni, talán az összes között a legfanatikusabb.

Több ízben azzal biztatta az oláh parasztokat, hogy ne féljenek,

mert a császár csakugyan megparancsolta az oláhságnak a

magyarok kiirtását, ^líg a lázadás tartott, minden nap könyör-

gött a templomban, hogy az Isten segítse a népet szándéka

elérésében. X nép megszokta t a lázadás fpapjának tekinteni.

Krizsán csapatja a kristyóri öldöklés után két részre sza-

kadt. Egyik része Brádnak tartott, a másik pedig Mihelény köz-

ségének. Mikor a brádi nemes emberek meghallották, hogy az

oláhok csa})ata közeledik, a református templom padlására és

tornyába menekültek. Az oláhok az ajtókat betörték, felmásztak

a templíjm padlására és a toronyba, a menekülteket lehozták és

egyneluínyat azonnal kivégeztek közlök. November 4-én az

asszonyokat és lányokat újra keresztelték és a fiatalabbak életét

csak oly feltétel alatt hagyták meg, ha feleségül mennek vala-

melyik jobbágyhoz. Nemes .lános két fiával, Anka (lyÍM'gy egy

liávai és a níhjrmátus kántor megszr»ktek. Sziikésüket azonban

rögtön észrevették. Elfogták és egy ez igánynyal fejüket vétették.

liiádn')! a tomeu', kisebb-nagyobb csapatokra szakadozva,

a szomszédos kozségekhen ehiszlotl s egy pár nap ahitt egész

Zaráníhnegye lángban áUott. Krizsán csapatjával Hihiczére

ment. A ribiczei nemesség hirét vévén az oláliok kozeU'désének.

Ixihicz(!y .J(')zsef, volt megyei |)erceptor keményen épült kuriájáha

vomilt és maiíát a iázadf'tk ellenéhen elszántan védelmezte. .Mar

iielrn esiek el Kiizsj'ni csapalj.'ihiil, unkor sikerit a házat fel
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L^viijtaui. Azokat a iicmus L'iiil)LMek.L't. kik cl iieiu estek a liaivz

közben, nieirkíitözték és másnap a falu végére kivitték s ott egy

i'zigánynyal lelejeztették. Xemes hnre két fiatal leányának,

Ágnesnek és Halaelának azon leltétel alatt kegyelmezlek meg,

hogy gur. keleti hitre keresztelletik magokat és egy-egy paraszt-

hoz íerjhez mennek. A két leányt a templomba vitték és a paj)

tülíik azt kérdezte: útálják-e régi hitr)ket V Igennel kellett

t'elehiiök s utálatok jeléül háromszor a loklre kíipniök. Azután a

pap olajjal kente meg homlokukat és kezíik fejét s vizet öntve

rajok, Rebeka és Hafira névre keresztelte ket. llibiezén mint-

egy 4'J embert öltek meu-. kr>ztiik a Nem(>s családnak l'.i

tagját.

A Kriscsorbt')] Miiielénybe indult (•sai)at másnap délben

érkezett Miiielénybe. Itt egyetlen nemes ember lakott, Csiszár

László, ki hallván, hogy az oláhok közelednek, öosesével és két.

gyermekével t'utá.sban keresett menedéket. A parasztok azonban

ut(')l érték, elfogták és mind a négyet kivégezték. Felesége, ki

leánya volt Hollaki Pál volt zarándi fispánnak, az oláh pa])

tanácsára, paraszt ruhába öltözve, a templom padlására mene-

kült. Két kiszolíiált katona azonban másnap megtudva rejtek-

helyét, onnan elhúzta és a templomba vitte, a hol nikényszerí-

tették,hogy kathulikus hitét megtagadva, gör. keleti bitre térjen.

Mikor harmadna|)ia Krizsán is megéi-kezett csapataival, a meg-

i-émiilt szép fiatalasszony futással igyekezett életét meguKMiteni.

Krizsán három embert utána küldött és visszahozatta. A halál-

tól ezúttal csak úgy menekült meg, hogy egy Klés T('tdor nev
jobbágyhoz férjhez ment. Csisziii-né. 1 lollaki Katalin .József csá-

szárhoz beadott késbbi panasziiban szenvedései között ezt a

kényszerhi'izasságot nem enditi, a mi azonban nem bizonyítéka

annak, lioy-y nem tíirlént meu-. A lázadás leveretése után több

fiatal úri asszony szégyenében tényleg eltagadta ezt a kényszer

házasságot és val(')szinü, hogy t is ez akadályozta meg abban,

hogv panaszában felemlítse, lidlott, mint az egvkorú mauán-
tud('>sítások mondják, alioz a jobbágylioz volt kénytelen nül
menin, ki, mint a liivatalos vizsgálat kons1at;ilta. férjét és gver-

mekeit leszúrta.

November \-r\\ rny csajtat K(")rr)sb:ÍMy;i1 tiimadla meu. Itt
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egy ferenezrendi kolostor is volt. A barátoknak, egy társiik

kivételével, sikerült elmenekülniök. A kolostorba és ennek

templomába behatoltak. Az ott maradt barátot kegj'etlenííl

elverték. A Szz Mária képét átszúrták, mondván : „Ez a

magyarok boldogságos Szüze." A szentségtartót az oltárról

levették s földhöz csapva, azt kiabálták: ..íme, a magyarok
Istene I Segítsen most rajtok, ha tud.'" A reformátusok templo-

mába betörtek és az úr szent kelyhébe rondítván, azt mondot-

ták: ,.Ez a magyarok szent úrvacsorája." A templom sírboltját

feltörték és onnan kivonszolták Máriafí'y László volt fispán

holttestét, kit egy év eltt temettek oda. A Kuretyen megölt Gál

jVIihály özvegyét, a ki két hetes gyermekágyas volt, férjhez

erltették egy jobbágyhoz. Megölték Szentkirályi György ügy-

védet, Kis József birtokost és egy vármegyei lovas legényt.

Ocs, Acsuva, Acsucza, Pleskucza, Trestya, Nádfalva, Nagy-
és Kis-Halmágy községekben a birtokosoknak mindennem
épületeit kirabolták és feldúlták. Lunkojon elpusztították Gyulai

Ferencz gr(')f pompás kastélyát és megölték (rencsi Antal jószág-

igazgatíjt. A gróíi udvarban nevelt két ifjú nemes leányt gör.

keleti hitre átkeresztelve, az egyiket egy szabadságos katoná-

hoz, a másikat pedig egy falubeli jobbágyhoz adták férjhez.

A lázadók már november 4-én átmentek Zarándból Hunyad-
megye területére. A Maroson túl fekv kerületben feldúlták a

nemesi udvarokat: Ilye, Szirb, Tataresd, Guraszáda, Maros-

Solymos, Berekszó, Harró, Kéménd, Bábolna, Algyógy és Bokaj

községekben. A Maroson inneni kerületben Laposnyak, K-
Bódogfalva, Oláii-Brettvo községekben; a hátszegi kerületben

(lalacz és Zajkáiiy k(')zségekbeii. Az ö.sszes áldozatok száma e

három kerületben 47-ic rúgott. .\ meggyilkoltak ktizött voltak

Jli/én : Krajiiyik János és édes anyja, Ixibiczei Eva, terhes neje

v.s Jiéi j^yeruK'ke ; Lörinez Károly, Hibiczt'i Imréiié két liával s

Vajda György református pajt. Szirh-l^en : (Jöttfy L:iszló, kinek

iiz oláliok által val('» iiicyitletését s háza roiiilási'it, a llnra-világ

egyik gyászos epizi'idját, leírta leánya. I>nrbúla, ponori'riiewrewk

Jánosné. GuraszíuldninegüliékKuii \*i\\\ 'A gyermekével. Bartlia

(iyíM'gy tiszttarl(')nak gyermekágyban lev feleségét ágyából ki-

inn-czolták, a bázti'trm kciM'sztül dolítiik és ujszülTttt g\'iM-ineké-

/
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vei együtt darabokra vagdalták, lliiiiyadbaii *'.s Zai;iiidmeiryó-

ben 188 egyént öltek meg, kik 8S özvegyet és árvát hagytak

bátra.') Hunyadmegyében hivatalos adatok szerint az oláhok bl

helységben '21^2 nemesi knriát prédáhak bd. ..Dolirától Déváig
— írja Barthos János huszárkáplár Hilseher kapitányhoz kiil-

dr>tt jelenté.sében — mindenütt iszonyú pusztítás tétetett. A ha-

lottak, a mint meggyilkoltattak, helyen-helyen még a lV")ld(»n

lekúsznék s az elásottak közül is az állatok többet kiástak.

..Házainkat hanuivá égették — írják a láza(b\s leveretésf

után 11. J('>zset' császárhoz beadott kérelmükben a zarándi neme-
sek — vagy pedig nyomorúságos rommá tették. ()sszes vagyo-

mmkat elrabolták és ebl)en a helyzetben, melyben lelkünk majd-

nem ö.sszetörött a fájdalom alatt, olyan állapotba jutottunk, mely
sokkal keservesebb volt, mint lett volna a halál. Lelkünket arra

kényszerítették, hogy elfogadjuk az ö ó-görög hitüket s minket

a legszomorúbb rabszolgaságlia vetettek s ebben a nyomorult

helyzetben négy hétnél tovább kellett maradnunk minden segít-

ség nélkül, parasztjaink és szolgáink kezei között."

Hunyadban azonban még sem esett az oláh parasztok

dühének áldozatul aiuiyi nemes ember, mint Zarándban. lOiuiek

oka az volt, hogy Hunyadmeg3"e nemessége a pár nappal Za-

rándban clöbb kitiM'l lázadás hírét hallva, a falukból rögtön igye-

kezett Dévára és A'ajila-Hunyadra menekülni. A lázadó ])arasz-

tok eiTl meggyzdvén, elhatározták, hogy Dévát megtámadják
és elpusztítják. November ö-én érkezteid a Zaránd fell jíiv

lázadók csapatjai Déva alá. Noveml)er (i-án a kornyéken fekv
falvak lakosságát felhívták, hogy siessen nünden háztól leg-

alább egy fegyveres ember Déva alá, hogy a várost megtá-

madják, mert Hórának felhatalmazása van a császártól, hoL'-y

a magyar nemességet kiirtsa. Még az nap feldúltiik a szom-

szédságban fekv Maros-Németi községben a nemt'si kúriákat

és ])ehatoltak Déva boln-ái-okti'il lakott külvárosába. Déván cz

id szerint mintegy 8<H), tobbnyii-c ohdi nemzetiség katona

volt. A katonák sortzzel fogadták a bcioi obibokat és biír

ijesztésül csak fojíik feb'tt lttek fi. mégis megszaladtak i's

') Szihif/i/i FciTiKZ : .\ Hóru- világ Krdélyben. tí7. 1
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visszavonultak Maros-Németibe, a hol (lyiilai József gróf feldúlt

udvarában, mint fhadiszálláson tanácskoztak a további teen-

drl.
A következ napon, mintegy ^i)^} fbl álló csapat Maros-

Németibl kiindulva, nagy kiabálás között megtámadta Dévát.

A dévai \ár parancsnoka, Pfeifer fhadnagy azonnal ellenök

ktüdött 70 gyalog katonát és 74 huszárt, a kikhez még 22 lovas

nemes ember csatlakozott. Rövid ellenállás után a parasztság

megfutamodott egyenesen neki a Marosnak. A huszárok és a

lovas nemesek üldözbe vették és közülök mintegy 72-t levág-

tak és -14-t elfogtak.^) Ugyanez idben Karp alezredes is egy

csapat határrrel éppen akkor csapott a lázadó parasztokra, mi-

kor azok Benczenczen báró Orbán Antal udvarát dúlták fel. Ez

alkalommal megsebesült vagy elesett 21 paraszt és fogságba

esett 41, kiket azonnal átadott a megyei hatóságoknak. Novem-
ber 9-én pedig Hátszegen verte szét a parasztokat, kik közül ez

alkalommal 51-en maradtak az összeütközés színhelyén, többen

pedig futás közben a Sztrigybe fuladtak.

A dévai csata után másnap Hmiyadmegye törvényszéke

összeült és maga elé állíttatta az elfogott parasztokat. József

császár 1784. szeptember Ki-ról kelt legfelsbb rendeletével

meghagyta az erdélyi kormányszék útján a hatóságoknak, hogy

Sglisra-) — nagyon vigj^'ázzanak, mert az embereket kivándor-

') Slojanich rnagy jelentése a fhadparancsnoksághoz.

') Igazi neve Herzofj Krislián Ignácz volt s a ki Saliíi de Salfcld ne-

vet azért vette fel, hogy az embereket jobban megcsalhassa. Mihelyt híre

terjedt Hóra lázadásának, azonnal beszélni kezdették Erdélyben, hogy a

lázadók igazi fkapitánya ez a Salis lett volna A líóra-lázadás számos mende-

mondái között, de meg a Jankovics-féle bizottság eltt telt vallomásokban

is egy párszor elfordul egy vörös csákós, magyar kardos alak, kit ugyan

senki sem ismert az oláhok közül, de a ki Hóra társaságában i'gy pár-

szor, mint legfelsbb rendelkez megjelent s a ki egyszerre nyomtalanul

eltnt. A közvélemény o rejtélyes egyéniségben a körözött Salist vélte

rojleni, a ki mintán a rablott kincseket magához vette, Törökországba

ment át, azt hazudva Hóráéknak. hopy ott a magával vitt értékes holmik-

kal a lázadó parasztok szátnára fi-gyvert és lsztri'ket fog vásárolni. Ti-r-

mész(t(í8on ennek semmi alapja sincsen. A vizsgálatnak egyetlen adata

sem igazolta, hog}' .Salis isak a legtávolabbi összeköttetésben is állott

volna llórával vagy lázadó jtarasztjaival.
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lásm esábíljii. Ila öt, vagy ügynökeil valalml olfogják. azonnal

állítsák n)gíöni1('>lö bíróság elé és akasztassák fel. A paiasztlá-

zadás legföbl) kozdöjének és A'czéréiiek Erdélybon ez idO szorinl

mindenki ezt a Salist tartotta, tehát senki sem kételkedett ab-

ban, hogy Józseí' császár idézett rendelete ez esetben teljes jog-

gal alkalmazható és alkalmazandó. Az elfogott parasztokat,

mint a kOzcsend tettleges megháboritóit és nyilvánvaló lázadó-

kat pallos halálra ítélték, ..bár — mint az ítélet hangzik - - a

hazai törvényekértehnében súlyosabb büntetéssel kellene sújtani,

de tekintettel a közbiztonság érdekeire és a jelenlegi viszonyokra,

tanácsosnak látszott, hogy a büntetés lehetleg enyhe legyen.'"

A vármegye a rögtíinitélö bíróságot a november 7-íki

csata után íutár-küldönczczel bejelentette ugyan a gubernium-

nak, de mieltt választ kapott volna, hozzárogott az ítélet végre-

hajtásához. Húsz elitéltet kivezettek a várhegy alá, a Dobra-

íelé vezet útra s itt egy hosszú sánczot ásattak velk. A sáncz

szélére sorjában letértleltették az elítélteket. A hóhér leütötte az

elsnek lejét és testét belökte a sánczba s aztán ismételte ez el-

járást addig, nn'g az utolsó is erre a sorsra jutott. Z(>vk János

alis])án rögtön értesítette az Ítélet végrehajtásán')! a kormányzót,

de mintegy érezve, hogy az chioklete alatt eljáró tábla helytele-

nül cselekedett, jelentését e szavakkal zárta be: ..Ila pedig a

jelenlegi körülmények között valamit a katonai joggal ellenke-

zt csehíkedtünk, kérjük Nagyméltóságodat vesse közl)e éret-

tünk uiagát."

Másnajt 14 l'nglyol végeztek ki hasonlít uk'xIou az elbbi

helyen és harmadna|)on ])e(lig a benczenczi gyujtogatásnál és

kastélykiniblásnál elfogott i)arasztok közül végeztek ki i'2-t.

így összesen 51) pai'aszt halálát okozta a dévai nigtönítél bíró-

ság eljárása. A vizsgálat és a kihallíiat:'is nagvon hi;'uiyos és

felületes volt. Így azláii nem csodiílkozlialni, ha a kivégzettek

köz<ilt egy-két teljesen ái't.atlan is akadt. Ez ártatlanok kr)zé

tartozott Murái' .Sándor zsibitli jiaraszl (muIkm- is. kit a benczenczi

csetepaté alk;iliuá\;il ni közben jnu'tak el a k:il(»n;ík és egy Schrei-

ber Antal nev szász paraszt, kinek r»sszes bne az \-oll, hogv

egy oláhtól két czilromot kapott, melyei azok valamelyik lel-

dúlt kastély üvegházából lo|»tak el.
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Stojanicli rnagy, a ki jelen volt e kivégeztetéseknéL je-

lentést tett i-()lok a fhadparancsnokságnak, a mely azonnal át-

írt a kormányszéknek, hogy mivel a szóban forgó Salis-féle

rendelet erre az esetre nem alkalmazható, rendelje meg az alá-

rendelt hatóságoknak, hogy hagyjanak fel a kivégeztetésekkel,

mert csak a máskülönben is nagyon elkeseredett kedélyeket

még csak jobban felingerelnék.^ A kormányszék a megyének
november 7-iki azon felterjesztésére, melyben jelentést tett a

rögtön itélö bíróság felállításáról, november 9-én válaszolt. Bár

nemtetszését nyilvánította a rögtönitél bíróság felállításáért, de

azt még'sem tiltotta be, csak azt rendelte el, hogy a rabok valla-

tása fell körülményes jelentést tegyenek. A föhadparanesnok-

ság november ] 1-rl kelt fentebb ismertetett átiratának az a

k()zvetetlen hatása lett, hogy a kormányszék november li^-rl

kelt leiratában keményen megpirongatta a megyét, hogy nem-
csak helytelen, de „az ország törvényében sehol ki nem szabott,

a rendeletekkel is ellenkez volt a lépés" és egynttal minden

további rögtönbiráskodást megtiltott. A megyének ez az elha-

markodott és meggondolatlan lépése oly mentiietetlen balfogás

volt, mely mint késbb látni fogjnk, II. József császárt nemcsak
felingerflte, de okot is szolgáltatottarra, hogy a sokat szenvedett

nemességet balul ítélje meg. A felelsség ezért voltaképen a

megye ezúllal lúlságos erély alispánját, Zeyk Jánost terheli,

ki azonban annak ránézve kedveljen kr>vetkezését ninn érte

meg, mert november lO-én éjjel hirtelen meghalt.

Szerencse voll azonban, hogy a kormányszék legalább, ha

elkésve is, de betiltotta a további kivégzéseket, mert ha egy pár

napot késik, Vajda-llunyadon a megyei igazságszolgáltatás a

dévaiiioz hasonl('»1. lm ikmii nagyobbat vétkezik. Tíirtént ugyanis,

hogy Kalliaiii hadnagy i'estesnél és Csolnakosnál elfogott va-

lami ')7 lázad*') parasztot s azokat Vajda-lluuyadra kisérte.

Minekutána X'ajda-llnnvadoii inéü' a várlta iiiciiekíilt neines-

M (láss (las tingozogeiu) Ilof-Düirot aiil' ilio vorsoyado l'uistanilo gor

iiirlit iinwütulbar soyo uiui iliiss durcli solclic üboroitto und giinz ollVnlíar

(las rcclitü .Mass iibor.scliroitomlo KxiMniUoiu'n dio liomüllior di>r iilu'igv n

ulitn'liiii im liücliiloii (W'ud aurgobraolilmi 'rmmiltiiantoii mir micli molír

Vfi liiUcrc.
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ségiu'k sem voll olegtMidö ('Iclmi szcii', X'áiadi Mojzos t;il>l;i-

Itin'i iKtvember l)-rfíl írolt Icvelrhcn lolkérte Hunyadineiryc alis-

páiíJMt. li(»iry a dóvai kalnnasáu |>araiicsniikával eiryt'ií'itve,

küldjf)!! 1(M> liiiszárt, Iioíív az(3kat I)évái'a, a megye bOrtonélíe

kisérjék, mert továl)l) a várban ket nem tartliatják nagy vesze-

delem nélkid, ba pedig huszárokat iicm küldiiet. miután a hascnh')

vétség elk(")vetése közben oirogott parasztokat Déván elítélték,

küldjíMi az alispán az ítéletre vonatkozóan bvebb informáezió-

kat, hogyk is hasonló ítélet hozhassanak. Legjobb lenne azon-

ban, ha egy kész ítéletformulát kíildenes azzal egvütt eí;yh(')hért

is. lingv hiány ebben se legyen.

Leitner József, a vajda-hunyadi iMadal(»ui iuazgatója attól

lelt, hogy ha ez a kivégzés a várban vauy az uradalom tendetén

l'og végrehajtatni, a parasztok mén' jobban reldühodnek és alka-

lom adtán az eddiginél is nagyobb ])usztításokat tesznek, azért

tiltakozott is a kivégzés ellen s egyúltal hasonli't értelemben írl

J)évára a megyei hatósághoz, hogy ha ítéletet is lioznak a

parasztok ügyében, végezzék ki ket egyebütt, ne a vajda-

hunyadi uradalom területén. Míg [..eitner és a vármegve ekként

alkudoztak, hogy az elítélend parasztokat hol végezzék ki, az

alatt megérkezett a kormányszék már ismertetett rendelete a

megyéhez és a lohadi)arancsnokságé a liunyadmecfvei katona-

ság parancsnokához. Karj) alezredeshez, a kiíiek |)arancsára

Kalliani hadnagy szabadon bocsátotta ket.

.\ dévai i'ógtönítél bíróság ítéletét azok a i-oiuiui ii'i'tk. kik

a H(')ra-lázadás történetérl írlak, vagy csak nudlékeseu is éi-in-

tették. úgy szokták emlegetni, mint a magyar nemesség vér-

szomjas kegyetlenségének és a román faj iránt érzett kioltha-

tatlan dühös gyühdségének kézzel foghati'* bizonyítékát. Egyút-

tal igazolni is akarják vele a II('»ra-l:'izadási, úgy okoskodván,

hogy a román nép, mikor fellázadt, nem lett egyebet, mint egy-

szeren esak meírbüniette azokat az emb(»reket,a kik ily ember-

telen kegyetlenségre kéj)esek voltak. A dévai ítéletet sem men-

teni, sem igazolm' nem lehel, csakis magyarázni. Háborúban, de

különíisen belháború és lázadás idején okos megfontolást, gy(Mi-

géd humanismust hasztalan keresünk akái- a liatalom. akár u

megtámadott léi mcLMorIo intézkedéseiben.
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1784-tl 1888-ig egy századnál több id telt el. A humánus

lidiidolkozás, a szabadelv intézmények fejldése azóta óriási

haladást tett és ha Összehasonlítjuk a dévai ítéletet azokkal a

megtoil(') intézkedésekkel, melyeket az 1888-ki román kormány

tett s melyeknek jóformán állandó refrainja az ismeretes ..ljjé-

lek le a csöcselékef volt, nincs okunk valami nagyon szégyen-

kezni a dévai rögtönítél bíróság ítélete miatt. Az 1888-ki romá-

niai paraszt lázadásban egygyel sem pusztult el kevesebb ember

a katonaság golyói alatt, mint lT84-ben lázadó oláh paraszt,

holíjtt az llfov- és Jalomitza-beli parasztok nem gyilkoltak és

nem égettek, mint az erdélyiek. ..A fellázadt parasztok — n-ja

Zamfir Filotti^) — legelször is kezet tettek a kukorieza-mag-

tárakra, hogy azok tartalmát kioszszák a szkölködknek. Ez azt

bizonyítja, hogy a lázadóknak nem volt szándékuk senkit kifosz-

tani, mert hiszen lajstromba foglalták azok neveit, a kiktl el-

vették a kukoriczát és annak mennyiségét, hogy aratás után

visszaadják, tehát jóformán úgy tekintették, mint valami kény-

szerkölesönt. Itt-ott követtek el ugyan némi súlyosabl) kihágást

a ])ap(>k és bírák ellen, de meg nem öltek senkit. Es a kormány

ekkor iK'rn tudott egyebet tenni, mint katonaságot küldeni elle-

nök, hogy rajtok a leggyalázatosabb gyilkosságot kövessék el.

Hát ha még tekinleti)e veszszük, hogy a parasztok fegyvertele-

nek voltak, így nyomták el a parasztok lázadását. Es a kor-

mány, mint a haza megmentje, valóságos érdemet esinált ma-

ü'ának abból, hogy volt l)átorsáua lehivetni ezeket a fegyvertelen

i'inli('i-ekot. Az (ellenzék pedig (liberálisok és konzervativekegy-

ruiiiiiin) laktikiiÍMil \ ag\ lal.'in meggyzdésbl is, ezékszernek

talállak \ádt)lni a juminisla kormányt, hoiív nagyon gyengén

l(''p('11 fel a lázadók ellen s nem nyuinhi el kell crélvlycl nund-

Jiut kezdctlMMi a felkelést, hogy így péKhii slatn;ill volna a

l()l»j)i(ík számára is." 11a ezeket nu'ggondolják a román irók, bi-

zonyára envlii''l)bi'n fogják meiiílélni a/okal a s/.áz év eltti

magvai' li'ihlaliirákal, lia aiihan a pillanatban, mikor a dévai \ ;ir

al)lakailii')| fíistölg<"» knriáik kormos romjait még jt'd látliatt;ik,

mik(»r s/eniokr('il nn-g le sem torolbctték a/t a konvel. mel.x el

'j /.tnn/ir Filntti : riiostia aj;i;ii\i in l{oiiiai\iji tinliit/. Isit'. SS. 1.
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testvérük, tryermekük. Iclcséírök, apj^k. édes anyjuk, közeli m-
konaik kíims halála kisajt(»ll. öli lázadó oláli parasztul, kik aznk

közül valók vültak, kik e gyiijtogatásokat és gyilkosságokat el-

követték, hosszas lontdlgatás nélkül hamarosan lelcjcztettek.

Mihelyt Hóra meghallotta, hogy Brád környékén vezértársa.

Krizsán min fényes sikerrel mködik, a zalatnai uradalomban

lakó parasztokat ügvnökei által azftimal Topánl'alvára összehí-

vatta, hogy nekik a császár parancsát felolvassa. Xovemhor4-én

Krizsán is átjött Zarándból, hogy Hóra és Kloska esapatjaival

egyesüljön. A három vezér Blazsény k(>zsége Paltinis nev ha-

tárán egyesit egymással, itt megesket tették a parasztokat, hogy

iiekik engedehneskedve, híveii a császár parancsolatához, ki fog-

ják az utolsó lábig irtani a nemességet és a magvarokat, ha azok

gör. keleti hitre nem térnek.

Blazsényben a csapat kél részre oszlott. A nagyobbik csa-

pat H('>ra, Kloska és Krizsán vezetése alatt november .^-én \o-

nult be Topánfalvára. Itt egyenesen Incze Elek uradalmi isjiáii

és aranybevált(') udvarába mentek, honnan Incze Elek még az

eltt való nap elmenekült. Itt Hóra kihirdette a parasztoknak a

császár állít()Iagos parancsát, azt mondván, hogy e ])arancs ér-

telmében joga van neki a parasztok élén az urakat kiirtani, há-

zaikat és javaikat felprédálni. Azokat a parasztokat, a kik nem
sietnek az táborába, a császár ugyanezen parancsolata alap-

ján, karóba fogja húzatni és házaikat gyermekeik fejére gyiij-

tatja. A császár megbízatása hiteléül ogy arany keresztet adott

neki s mihelyt ezt a keresztet fehnutatja, a katonaság sem fog

vele szembeszállani. Ennek kihirdetése után a parasztság be-

tört Incze Elek házába s azt felprédálta, .\hijd a katholikus

templomra került a sor, melyben mindent összerontottak. Fel-

törték az uradalmi pinczéket is és a hord<'»k fenekét beütve, az

ö.sszes bort és a pálinkát eleresztették. A pénzvállt't hivatalbi'd

pedig elrabolták az összes aranykészlet(»t.

Topánfalván'd Hóra Kloskát és Krizsánl Aluudbánya ellen

küldötte, pedig visszatéri A'idrára és Albakra, hogy az odavah'i

községi bírákkal elbánjék. Kloska és Krizsán a Zaránd megye
29 falujából és a zalathnai ui-adalom Ki falujából (isszecsdített

vérszomjas és To])ánfalván lerészegodell parasztsággal még az
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nap délután megérkezett Abrudbánva alá. liol a városon kívül

tábort ütött. Másnap reggel azonnal megtámadták Abrudbánvát
és legelször is Síüucz Ábrahám gör. kath. lelkészt végezték ki,

aki a berohanó tömeget vállalata bnös voltáról igyekezett fel-

világosítani s a ki egyúttal kísérletet is tett a dühöngket rá-

birni, hogy vezéreiknek ne engedelmeskedjenek, hanem szépen

térjenek vissza lakásaikra.

A városi hatóság követséget küldött a betör tömeg elé,

azt kérdezvén, hogy mi czélja van tervezett támadásuknak ? Ha
esetleg egyes ember ellen van valami szándékuk, nevezzék meg
és k kiadják, csak el ne pusztítsák a várost, ,.A magyarokat
akarjuk kipusztítani, hogy egy se maradjon közülök életben"

kiáltással berontottak a városba. Elször is a városházát rohan-

ták meg. A pénztárt kirabolták, a levéltárt szétszórták, a börtö-

nöket felnjitották és az elfogott jobbágyokat kiszabadították.

Berontottak a református temphjmba, elrabolták a templom pén-

zét és összetörtek minden templomi bútorzatot. Behatoltak a

magyar és német nemzetiség polgárok házaiba és mmden benne

találhatót elraboltak és elpusztítottak. A pinezéket feltörték s a

liordók fenekét beütötték. Egyeseket a templomokl)an, mint

például Csányi Jánost, másokat az utczán vagy saját házukban

öltek meg. .,Az abrudbányai dúlások — írjaBruckonthal Mihály

kormánybiztos jelentésében — unden képzeletet felül nu'dnak.

A magyarok, németek és szászok házai szét vannak rombolva,

csupán közben-közben az (tláhok házai maradtak épen."

Egyedül a fiskális épület és pénztár-helyiség maradt épen

azon czím alatt, hogy a császár tulajdonai. November 7-én, liall-

ván az abrudbányai tánuidás hírét, Kic-hárd kajjítány Vernieourt

hadnagyot 84 emberrel Abrudbányára kiddötte, hogy a kincstári

éj)ületeket és pénztárt szükség esetén minden támadástól meg-

védelmezze. Mikor Vernieourt hadnagy megérkezett Abrudbá-

nyára, akkor már a város a szóban l'org(') épületek kivételével

teljesen el volt i)Usztítva. N^'rnicourt hadnagy embereivel együtt

bevonult ez épületekbe, de jíiloniiáii meg sem iiilieniu'telt, nkor
megjelent eltti! Klosiía és távozásra a következ szavakkal lel-

szólitotta: -jMí is császári katonák vagyunk s minden rentU'llon-

séget azon császáii parancsolat kTtvetkeztéheii oko/iunk, melvet
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kapilanyuiik, lióvn nckiiuk Iflulvasotl. Mi kiuu-ljük a kincstár

vagyonát ós luízail. Mi nein bántjuk a németeket és romiuutkat.

csak a magyar nemességet akarjuk egytül-egyig kiirtani. Távoz-

zék Isten hírével s ne leljen, hogy valaki önt liáborgatni lógja.

<*sak ne hántsa a mi híveinket és csapatja élén vitessen egy lehér

zászh'ít."

November .'^-;'ui a piac/.on kiiiii-delték, hogy az Isten és a

császár akarata, hogv mindazokat házuk eltt kantba húzzák

vagy lelejezzék. a kik nem akainak ;'ittérni az nláliok vallására

és nem r)ll znek az oláh parasztok iiihájáita. Meu-]>arancsol1ák.

hogy Abtlrudbánya összes katholikus. kálvinista, unitárius és

lutheránus lak(3i azonnal ti-rjciick át az orthodox hitre. Némelye-

ket újra keresztelitek, másoknál megelégedettek azzal is, hogy

eskü alatt kijelentették, hogy elhagyják régi hitüket s áttérnek

az igaz vallásra. Több abrudbányai j>olgár látván a veszedelem

közeledését. Komán a bányaüregekbe menekült, de a j)arasztok

agyonéheztetéssel és kiliistöléssel fenyegetve, rábírták, hogy ki-

jöjjenek. Mindenüket elrabolták s életöknek is csak úgy kegyel-

meztek meg, hogy az orthodox hitre tértek.

November í-i-án a lázadó ])arasztok egy nagy csapatja Kloska

vezetése alatt \'erespatakra töi1. .hHtök híréi(> egy ^'orös l*;'il

\\('\\\ i)olgár !M-cd magával egy bányaüreglie menekült. .\z olá-

Jiok fenyegetésétl megijedve, \'r>r()s IVd kijTitt a báiiyáhól. Min-

den vagyonát az oláhoknak ailta és magát egy ])(')})ával meg-
kereszteltetve, az orthodox hitie tért nejével együtt, — de azért

házát lerontották és öt magát majdnem halálra verték. Még csak

i-uházatát is elvették, hogy mezitláb. nadrágban és mellényben

maradt. A tíibbiek nem jöttek ki a bányálx')!, bármint fenyeget-

ték is ök(M. Ekkor a parasztok ör.séget hagyva a bánya elölt,

eltávozlak, hogy szalmát hozzanak az üregbe menekültek kifüs-

t('»lésére. N'erespatakon is oly uk'xIou kényszerí1(>t1ék a magyaro-
kat és németeket hitr.k megtagadására, mint Ai>rii(ll>;'my;ui. .\ ki

áttért az orthodox hitre, annak az oláh pap eri'öl egy czéduh'il

adott s meiiliagvlíik neki. hogy háza elé felu'r loboi^Vil lüzzoii ki.

A három napig tai'1<') dúii'is alatt Ahrudlüinyiin ('-s \'eres|iatakoii

erszakkal oi-thodox hitre térítettek (w katholikust, 41 lutherá-

iMist. KiS reroiniátu.st, ."(is nnitiu-iust, (isszesen Ili'i'-t. Kegvet-
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lenül elvertek vagy megsebesítettek 6 katholikust, 3 lutheránust,

36 reformátust és 61 imitáriust, összesen 106-t ; megöltek pedig

7 embert.

Hóra, mint említettük, Topánfalvárói Vidrára és .libákra

ment, hogy az odavaló községi bírákat megbüntesse. Ez alka-

lommal több olyan nagy- és kis-aranyosi, topánfalví, vidrai

jobbágyot, kik nem akartak a mozgalomhoz csatlakozni, meg-
büntetett. Ha kézre nem keríthette ket, házaikat lerontatta,

takarmányaikat pedig felégettette. Gója Vasilie kis-aranyosi

jobbágyot egy magas kszikláról ledobatta. Vucza Dumitru nagy-

aranyosi jobbágyot pedig kivégeztette. Albakban a falusi elöl-

járókat letette s e tettét azzal indokolta, hogy most már a föl-

desúr. Bucsum községében egy \'2 tagból álló gárda kíséretében

jelent meg. Vele volt az a vörös csákós, hosszú magyar kardos

ismeretion egyén is, kirl az a hír volt elterjedve, hosry az a

bizonyos Salis kapitány, tulajdonképen való lelke és fvezére az

egész lázadásnak. Hóra összehivatta a Bucsum és környékbeli

népet, egy, a község közelében lev hegyre. Az ismeretlen nev
kapitány megparancsolta a bucsumi parasztoknak, hogy rögtön

vigyenek szénát és szalmát azon veresi)ataki bányához, melyben
a magyarok elrejtztek. Tömjék be vele a bánya üregét és gyújt-

sák meg, hogv jiistjétl a bányába rejtezett magvai'ok fölad-

janak mca.

A l)iicsiiiiii liirí'i. Sziics (iyörgy és a vele lartó parasztok

sehogy sem voltak megíílégedve Hóra rendelkezéseivel. Köve-

telték, hogy mulassa meii' a császár azon parancsolatát, mely
felhatalmazta öl a niagvar nemesek és tisztviselk kiirtására s

aztán, ha elmutatta c paiancsot, mondja meg, liogy mit szándé-

kozik l'olytat<')lagosan cseiekiMlni V ll('>ra erre azt felelte: Igenis,

neki a császái'1('il ai'i-a, a mit mondóit, liatározotl parancsa van :

eza pai-ancs nála is van, de ezainiyira szent dolog, iiogy minden
alkalommal s mindenkinek nem mutat hatja meg, eltekintve attól,

hogv a kik megnuMatásiit kíAetelik, el sem tudnák olvasni. .\ un

píídig azt a kérdési illeli. 1i(»l;v mit szándékozik teimi, azt feleli,

liogv l>nesmnli('tl (Iáidra meg\ , onnan Knyedre s azután Torocz-

k(')ra, liog\ kiirtsa az (isszes otl lak('» magva is:'igol s \agyoimkat

ri'lpn'ílidja.
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Hóra válasza Szcs Györgyöt és ;i vi'le lailó bucsuiiii pa-

rasztság nagy részét nem elégítette ki. Szues György parancsára

társaival együtt elfogták és egy Bajasán Makávé nev paraszt

házába zárták. Egyúttal liíi'uököt is küldöttek Zalatnára. hogy
rögtön jöjjön katonaság és az elfogott Hórát vigyék el Zalatnára.

Dandea Jonucz, Hóra buesuini kai)itánya azonban az alsó-

luiesiuni, nunitári és escrbi parasztokat H()ra érdekében ielizgat-

\ án, segítségökkel í'ogságál)ól kiszabadította. Mikor Zalalntiról

megérkezett a katonaság, akkorra már Szcs György hívei szét

voltak ugrasztva és H(')rát mintegy 8(H) föl)öl álló j)arasztcsapat

vette körül. A kevésszánu'i katonaság iieni 1(>li('te11 egyebet, mint

visszatért Zalatnára, Hóra pedig csapalj;'i\al Muszka község felé

vonult.

Abrudbánya és N'erespatak íeklúlása után az oláhok csa-

patja két részre oszlott. Az egyiket maga Kloska vezette az

Aranyos völgyébe, a másikat Hc'tra lí) éves fia János az Omjjoly

völgye felé. Czéljok volt az útjokban es falvak lakosait fellázítva,

magokhoz vonni s igy megersödve, Krak()ban egyesülni. Az
egyesülés után Alsó-Gáldon Kemény Simon alsó-fehérmegyei

fispán kastélyát akarták feldúlni és magát KfMuény Simont

kezökbe keríteni, hogy elevenen megnyúzzák.

A Kloska vezetése alatt lev csapat elbb Muszkára, majd

onnan Lupsára érkezett. T^iipsán Kloska a kr»rnyékbeli jnuaszt-

ságot összegyjtötte s Jiekik beszédet tartott, melybeu a lobbi

között azt mondotta, hogy és Hóra 7 esztend(!ig fárailozlak, ng
a császárnál ki tudták eszkíizi'ih. hogy a né]) katona lehes.sen.

Most az eri-e vonatkoz(') parancs tarisznyájában van s ebben az

van mondva, hogy (iyulafehérvária menjenek, hogy ott fegyvert

ka[)janak. Ezután nem kell többé jol)l)ágyi szolgálalol tenniök.

Mindeji háztól tehát jöjjön egy (Muber az táborába. A ki nem
akar fegyvert fogni, kaníba huzatja és házát gyermekeire s fele-

ségére rágyújtatja. lOzután feleskettette ket és a következ
napon, novembei' íl-én veb'ik megtámadta Oífenbányát és ép oly

mi'xlon dúlta fel s bánt el iakí'tival, nn1 a mcuvlözö napokban

Alii iidbányá\ al és \'erespatakkal.

Gll'eidtánya eli)usztítása ul;'ui Gáld felé vellc utjiil s útköz-

ben egyesiÜt Krizsán csapaljával s ugv vonull \)r Krak()ba.
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A csapat élén Sular Gábor magosi egyesült pap, egy másfélöles

hosszú, veresre festett keresztet vitt zászló gyanánt. A második

csapat, mely Hóra fiának vezérlete alatt az Ompoly völgye felé

vette útját, miután Metesd, Igen-Pataka, Czelna, Buzás-Bocsárd,

Magyar-Igen helységek lakóit fellázította és a bennök található

nemesi kúriákat elpusztította, november 11-én megérkezett

Krakóba, hol az elbbi csapattal egyesült. Czéljokat, Gáld el-

pusztítását azonban nem érhették el, mert Schultz alezredes épen

eznapon vonult be egy tekintélyesebb katonai csapat élén Gáldra

és Probst hadnagyot Kloskához küldötte, hogy vele alkudozzék.

November b-án és 7-én a hunyadmegyei oláhok, áttörvén

Alsófehérmegye területére, Ahinez és Borberek mezvárosokat
is megrohanták. Itt azonban nemcsak a nemes udvarokat prédál-

ták fel, hanem az adózó magyarság házait is khabolták és a

kezökbe esetteken iszonyú kegyetlenséget követtek el. Lázár

György polgárnak arczbrét lenyúzták. Inczéch Györgyöt, Szász

Istvánt és Bakó Kiisztinát ugy elverték és ugy megkínozták,

hogy az els egy hét, a másik kett pedig három hét múlva

meghalt.

Off'enbányáról november í)-én egy nagyobb csapat Szok-s-

vára ment át és itt másna]) gróf Toroczkai Zsigmond udvarát

felprédálta. Ez a csoport útközben tetemesen megnövekedve,

betört Toroezkó-Szentgyörgyre, ahol feldúlták a Toroczkai gró-

fok két udvarházát, a református templomot és a ferenczrendiek

idastromát. Itt a dúlások alkalmával különösen kitüntette magát

egy Járai János imxíi református magyar, ki azért, hogy boszú-

ját kitölthesse a refonnátus papon, a betör oláh csapatok élére

állotl. IiHien aztán a lázadás átcsapott Kolozs vármegye tiMüle-

tér(! is, hol mintegy 17 község csatlakozott a lázadókhoz.

lliinyadb(')l és Zarándból a lázadás csakhamar át('sai)ott

Aradmegyébe is, hol mint megelzen láttuk, az oláh rahh'ibaii-

dák garázdálkodásai már kellleg elkészítették a takijt. .V láza-

dóknak egyik csapatja már november ll-án áttört Záinnál Aradba.

Obersia falu egyik lakosa, i'Vtreu Mihály (»ll)olondiíotta a kornyék-

heli népet, hogy mti^u uj^sászár parancsolla meg a magyar

nemzet kiirtását. Az oda és i'etrishe érkez erdélyi oláhokknl

egyetértve, mindeiilV'Jf iirércttel és halálos fenyeiretéssel rábírtu

/
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a iiéi)i'l, liogy részi vegyen a lázadásban, l'elrisbol Argyelán

Kuszán és Alexi Atlumaszie hívták át az erdélyi lázadókat, kik

között Hibieze L'rsz, ki Foriay alispán elfogatásának egyik fö-

tényezüje volt, mint vezér szerepeli. Lupencs vagy Lukács Juon

kajiitány Zámból indult ki 82 emberével.

A zámi oláhok nitvember b-án Peti'isen megtámadták a

Salbck-iéle kastélyt. Itl Simon .lános theologus, ki mint a család

vendége a ka.stélyl)an idzött, a kastély védelmére idejekorán

t'elíeg^'Aerzett valami i'O parasztot. J^upencs -h'uu»s azonban e

parasztokat azzal beszélte hí a védelemrl, hogv az erdélyiek a

császár parancsolatából Jönek. Simon dános azonban Jiem eresz-

tette be a kastélyba ket, de a kastélyt még sem védhette meg,

mert saját emberei, miután megitták pálinkáját, az ellenséahez

csatlakoztak. Maga a petrisi biró hirdette ki, hogy a császár

parancsából ki kell irtani a nemességet, mire a parasztok nem
t(»rdve Vitkay IVd ti.szttartó ellenállásával, felgyújtották az

uradalom (isszes éjíületeit. Másnap Szelistyére és lltyóia rohan-

tak, melynek íolde.sasszonya, özvegy Lengyel .)(')zs(d'né csak egy

szál ingben liithatott el.

Soborsinba Kibiczc lis/ és Lujx'ncs János vezérlete alatt

novendtei- 7-én titek be a lázad(')k. A vezetk utczahosszat azt

kiabálták, hogy a császár rendelete szerint csak az oláliokat és

n németeket hagyják életben s hogy az útban lev parasztok

mindenkinek házát ielgyújlják, a ki nem csatlakozik liozzájok.

Branicskán (lyíU-gy kiizsé^i biri) vezette a lázadók csapatát a

kastély alá s a bezárt ka])un botjával ko])oL;va.a császár nevében

bebocsáttatást kért. A tiszttartí'* ellenállási-a buzdította ugyan a

benn lev cselédséget, de minden eredmény nélkül. A lázadók

berontottak a kastélyba. Szétszórták a könyvtárt és az iratokat.

Az ezüstnemüt egymás k<')zr)tt elosztották : a vadask(M-tbl az

állatokat szabadon bocsátották vagy lelnék. Szétrombolták a

virágházat, felgyújtották a kastélyt a/ uradalom minden épüle-

tével. Lángba boi'ították a r(')m. kath. |)lébános lakását is és

Argyeli'in niéu- meg is verte a paj)ot. ,\ tem|)lomot megszentség-

telem'tették. Athanaszie Alexi az olláii szentséget darabokra

tTirte s (iai'abjait liibával osszela|)osta. Aranyos Avrám ix'dijj

magára vette a misemondó ruhát s az utcziin ordíloz\a tánczoll
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végig s a kehelybl nemcsak maga ivott, hanem másokat is

itatott.

így vonultak íaluról-faliira. A falusi birákat, hogy a nép

jobban bizzék bennök, mindig magokkal czipelték. Magok eltt

I)ostasípot fúvatva, kiabálták, hogy Hóra nagy serege nyomban
követi ket s hogy az aradi püspök is utasította már pa])jait,

hogy Horát tisztességesen fogadják, mert lesz az, ki elpusztítja

a magyar fajt és elhamvasztja a nemesek házait. A császár pa-

rancsából már Aradon ki is végeztek egynehány nemes embert,

másokat meg Temesvárra vittek fogságba. November í)-én ki-

rabolták a vámai kápolnát, azután Tótvárad, Gyulieza, Halalis,

Gavosdia, Kapruc-za, Berzova, Milova, Konop és Odvos k(»zsé-

gekben feldúlva a nemesi udvarokat, egész Sólymosig hatoltak

elre s Kadnát akarták lángba borítani, az odavaló barátoknál

gazdag zsákmányra számítva. Kadnán és Lippán e hírre félre-

verték a harangokat s a lakosság menekülni kezdett. Azonban

az aradi várból katíjnaság ment Pauhsra, hogy az oláh paraszt-

had kihágásait megakadályozza. Magok az aradi polgárok is

fegyvert fogtak, hogy városukat s annak határát megvédjék.

November lO-én az aradi polgároknak egy nagyobb csapata

ment a lázadók elé. Velk ment néhány földesúr is cselédjeikkel

s némi katonasággal. Sólymosnál megláinadva a lázadókat,

k()zül()k többet megdltck, tizet pedig elfogx a, Aradra vittek a

megye börtönébe.

Aradot azonban nemcsak Ivadna, de N'ilágos fell is fenye-

gette a veszedelem, iiécs i*(!lru, a korábbi sz()kött katona és rabl('»-

vezér újra garázdái koíhii kezdett. Pópák, falusi bírák és esküdtek

voltak bntársai. A pópák a szószékrl izgatták a népet. Kosiu

Atlianáz horossebesi esperes azzal kecsegtette Horos-Sebesen,

l*o[)()\ics Miklós Boros-,Jenben a református magyarokat, hogy

ha áttérnek a gör. keleti hitre, megvéd(«lmezi a lázadók dühétl.

NovcmbíM'S-án a Krr)svidék parasztjai felgyújtották ( lalsáljiová

azclll iMílélylil tohh család menekült, rankotáa pétiig ineghi

iiiadli'ik a jegyz házal, de a hiim l'clras alezredes vezetése alalt

\ i'iial laniil o11 Icrmelt lovasság szét vcrlekel s titánok nyomnlviui.

i'll'o^ta a hoi'ossrlicsi pro1op(')p;it, nt('ilih a galsai, (enio\ai és szia

línai |>(')|);'ikal, mint ltujtogat(')kaI. Igy ez a \uU'k is niegtisztull a
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lázadóktól. November 14-éiialíatLiiii és IVlri.s közült val<'»íalvak-

ból c^ész csapat lázadó parasztot hajlottak be Aradra a vármeiíve

börtöneibe, melyek csakhamar annyira meeteltek, hogy a vái-

meirye már november 17-én kénytelen volt meíikérni (rünther

ezredes aradi várparancsnokot, hoíjy egynehány b()rir>nhelyiséu(M

ennedjen át a vármegye használatára.*)

t]z volt nagyjában és általános vonásokban a llora-hi/adas

képe annak els két hetél)en. Jókora kötetet tenne, ha elöailn<'>k

részletesen mindazokat u jjusztíüisokat és kegyetlenségeket,

miket az oláh j)arasztok ez alkalommal elkövettek. ..Iliingarico

sangnine Jiatus crimen eraf - irta Éder Károly ablkán a latin

költeményében, melyben Csiszárné-Hollaky Katalina szenvedé-

seit énekelte meg. Igazán méltán kiálthattak fel Hnnyad megye

rendéi : .,Boldog Isten I mely nemzet, mely század esztend ért

vala ilyen tíirténteketV és a mi keservesebb, nem elleihség által,

hanem földnépének kegyetlenségével, egy olyan nralkodó alatt,

a kinek a küls és bels bátorságnak megtartására háromszáz-

ezer katonája fegyverben volt. Hallatlan és iszonyú történet." -)

') Mnrli Sándor A Hóra-lázadás magyarországi része. Budapest.

1.^94. 16-21. 1.

-) Hunyadmegye fölirata 1790. június 2-v6\ a budai országgyléshez.
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A kormányszék és a fö hadparancsnokság magatartása.

Bncckenthal kormányzó a lázadás kitörésérl értesíti báró Preiss föhadpa-

rancsnokot. A fhadparancsnok kényes helyzete. Kitér választ ád. A fhad-

parancsnok tévedésének okai. A katonaság és o nemesség kölcsönösen egymást

vádolják. Személyes viszony a kormányzó és a fhadparancsnok között. Szemé-

lyes érintkezés. Bruckenthal a 7i€m,esi felkelésre való hivatkozással akar nyomást

gyakorolni a fhadparancsnokra. Indítványozza, hogy Magyarországhói kato-

naság hivassék he. A fhadparancsnok ezt fölöslegesnek tartja. Brmkenthal

védekezése. A katonai csapatok parancsnokai a lázadás színhelyén is követik a

fhadparancsnokság példáját. A katonaság magatartásának jellemzése. BalhJ

László alispán jelentése. Fábián Dániel jelentése. Boros szolgabíró jelentése a

ponori esetrl. A Marosvásárhelyen összegylt nemesség panasza a katonaság

magatartása miatt. Densusianu ítélete a katonaság moifatartásáról. Az erdélyi

netnesek Jankovicshoz erre vonatkozóan beterjesztett panasza. A kormányszék a

maya hatáskörében is intézkedik a láza/lás elfojtására. A helyeiket elhagyó

fispánok megdorgáltatnak. ['fásítás a közigazgatási hatóságokhoz. Ez utaní-

iások egy igen jellemz pontja. Bruckenthal Mihályt kormányszéki biztosnak

nevezik ki. A számára adott utasítások. A kormányszéki tnztos SzerdaJielyen.

Akadályok a kormányszék rendeletének kihirdetésére vonatkozóan. A mogosi

eset. Xikities Gedeon közremködése és eredményei. Bopovics. Fetrovics és

Bob János püspökök magatartása. Hogyan ítéli meg ket ezért a dako-román

iörténetírás. A foglyok. A kormányszék három osztályba sorozza a fi>glyok(it.

Min elbánásban részesülnek a foglyok t

NiívcnilxT 4-éri d. e. 10 órakor kapta me.ü: a kormányszék

a liuiivad-mocryei folytonos táblának lovas-futártól külilotl jolcn-

tését a Zaránd nioiTyóbcn kiütíitt lázadásról. Hriu'kenthal kor-

inányzí'i rriylon órlcsítettt' báró ]*roiss tV^hadparancsnokot, fclszi'i-

Jílváii arra is, liouy a kozcscndossóíí és bálorság liclyri'állílására

ii szüksi'^íís kai ( mai cröl a/oimal indítsa ol a lázudiísszinludyére :

Zalalliiiára ós a Maros iiiclló röiítoii küldjön flotrondó számú

lovassiiudl. lio^'V azok a Iáinkra szétküldözött bnjlo.í;alok járás-

kelését akadályozzák nicLr.
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Báró Piriss megleholöscji kúnyos helyzetben vult. K ké-

nyes helyzet metrértésére szükséges az események folyamán etry

pár héttel elbbre menni. A koi-mányszék méí:szej)tembei- véirén

leikérte volt a t'hadparancsnokságot, hogy a katonai összeírásuk

következtében mntatkoz(') zavargások meggátlása czéljábi')!

Hunyad megyébe az ott levnél nagyobb számú katonasáuot

küldjön. A kormányszék e l'elsz(')lítására október JÖ-én felelt a

fühadparanesnokság s kérte a kormányszéket, hogy jelölje meg
azon hmiyadmegyei helységeket, melyekbe katonaságot kell

küldeni s nevezze meg a tartományi fbiztosság azon tisztjeit is.

kiknek a katonaság élelmezésérl goiidoskodniok kell, — de egy-

úttal aii(')l is értesítette a kormányszéket, hogy idközben az

udvari föhaditanáesnnk egy rendelete érkezett, mely meghagyja.

hoí;y katonai segítséget esak a lei^nagyobb szükségben bocsássa-

nak a polgári hatóság rendelkezésérc és akkor is az udvari fö-

haditanács elleges engedelmével.') Hán') Preiss a kormányszék

átiratáb(')l azomial megértette, hogy itt uemesak egyszer kato-

nai karhatalom kiküldésérl van szó, hanem egyenes fegyveres

k(>zheléi)ésrl, még pedig a nélkül, hogy erre az udvari fhadi-

tanács engedelmét ellegesen kikérhesse. Kgykorú magántud(')-

sításokban gyakran elfordul, hogy mikor a kormányszék ií fel-

szí'dítását vette, így kiáltott fel: .. KI vagyok veszve, mert ha a

fellázadt ])araszt()kkal szigorúan bánok el, a császár eiiü'emet

fog hibáztatni, hogy lelövettem alattvalóit; ha pedig nem. akkor

még nagyol)l» l)aj fog történni s azért is engem fognak Ví'iddlni."

Ez ok miatt a kormányszék kérését sem el nem utasítnlta,

sem nem teljesítette, hanem oly kitér választ adott, melyixMi a

fkormány.széket vádolva, védelmezte a niaua áII;isj)ontj;it. Min-

denekeltt emlékeztette a kormányszéket azon kívánatára, me-

lyet okt(')ber \~). iitiratiiban fejezett ki s melyre a feleleteta kor-

mányszék jónak látta mindaddig elhalasztani, mii"- a dolgok

állíusáról magának bvebb liidomásl (bg szerezni. Azt is ludo-

') Weiter aber eine HofkriegsrJlthliche Verordnunjr l)ejgerückt, narli

wclcher dcr Militiirbeistand auszer nur in dringonden I"';illen ohne Vor-

wissen des Hofkriegsraths nicht oingpstanden worden diirftp. L. (Jennr

Schaser : ^Denkwürdigkeiten aiis doni LcIjo" dcs Froihorrn S. v. Brukon

thai". 67. I.
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mására hozza egyúttal a kormányszéknek, hogy a hozzá intézeti

átiratban s annak mellékleteiben leírt, de szinte hihetetlen ese-

ményeket illeten más intézkedéseket most sem tehet, mint a

miket október 15-ki átiratában kilátásba helyezett. Ismételi

hivatkozással ez átiratára kéri, hogy a kormányszék, mieltt a

katonaság Nagy-Szebenbl és Kolozsvárról elindulna, jelölje ki

azokat a helyeket, hová katonaságot kell küldeni és nevezze meg
a katonaság ellátásáról gondoskodó tartományi fbiztossági tisz-

teket. Különben a íhadparancsnokságnem fog késni a Himyad
megyében állomásozó Karp alezredest és Stojanieh rnagyot
utasítani, hogy a kormányszéki biztossal és Hunyadmegj'e f-
is[)ánjával és táblájával mindenben egyetérten járjon el és végre
azt is reméli, hogy nemsokára megbízhatóbb értesítéseket fog

kapni, mint a vele közölt és ..caupán az alispántól s fzolgabirá-

tol aláirt jelentés.'' Hogy a katonaság még a szóbanforgó ese-

ményekrl nem értesült, annak oka az, hogy Brád és Kriscsór

Dévától, hol két század és Halmágytól, hol egy század gyalog-
ság van, távol esnek.

A fhadparancsnokság ez átij-atából kitetszik, hugy a vái-

megye emberei jelentésének igazságában kételkedett. Azt hitte,

hogy a nemesség szándékosan nagyítja a bajt, hogy ily módon
katonai közbelépést eszközölvén ki, erhatalommal elvegye a

parasztság kedvét minden oly mozgal(jmtól, mely arra van ii-:'i-

nyozva, hogy terhein könnyítést eszközöljön. A fhadparancs-
nokság tudta, hogy a nemesség mily makacsul ellenszcüiili

József császár minden oly törekvésének, a mely a jobbágyság
megszüntetését czélozta. A parasztok mozgalmát egy bizonyos
mérlékiíí' uiég clnyíisnek is tartotta a császár tervére s azért

iiikábl) hajlandó volt riártolni, mint a császár engesztelhetetlen

ellenzékét alkotó nemesség érdekében fegyveres erszakkal el-

iiyoinin'. Ai'i-a termész(!tesen a legtávolabbról sem iiondolt. hogv
ebbl még véres j)araszt lázadás is lehet.

Kíilonben a parasztság elégedetlenségéért és lázongásáért

a katona.ság és a nemes.ség kíUcsönösen egymást vádolták. .V iie-

messéK" meg volt gyzdve, hogy a törvénytelenül elrendelt és

la|)intatlanúl nieginditotl katonai osszeirás nélkül a parasztság

nyugton maradi vnhia. A kalnnas;ÍL;- pedij^- nnnden Ikij okát a
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iiemesséof zsainokságában, n niegj'ei és a kiiicslári koziLtaziíatás

zsarolásában kereste, mint az nyilváiivahmn kitnik Karp al-

ezredes azon iratából, nielylyel a Hóra-lázadás kitíirésc nláii a

íohadparancsnokság eltt védelmezte mau'ál a nemessé^' vádjai

ellenében.

..A zavarsrás szelleme már résrebben be volt ryökerezve a

nép lelkébe ugy. hogry azt nem kellett a katonai összeírásnak

elidéznie. Összes igyekvéseim arra voltak irányozva, lioiry a

közelg kitörést elodázzam, a mi hosszabb idn át sikerült is

nekem, A vármegyében rendetlenség uralkodott. A nemesség

nem tartóztatta magái vissza semmitl, A i)arasztok elnyoma-

tása nttön-ntt. A jobbágyok panaszait csak lilkáii fogadlak el

s akkor is csak i'elületesen vizsgálták meg. St ajiarasziságazon

kéréseit is, melyeket k személyesen nyújtottak be a császíirnál

s a melyek () felsége legmagasabb kézjegyével küldettek le a

vármegyéliez, hogy megvizsgálják és elintézzék, — még azokat

sem vizsgálták meg ugy, amint kellett volna, jóllehet a bizottság

m;\r a nn'dt nyáron konstatálta azok igaz voltát, még sem nyert

a nép semmi könnyítést, igy tehát nem osoda. ha a nép elkese-

i'cdett és kétségbeesett terveket koholt."')

Köztudomású dolog volt az is. hogy a katonai fhadpaiancs-

iiok és a koiin;uiyz(') kíizott a személj'es viszony is a lehet leg-

rosszabit volt, a minek k<')vetkezté])en a lázadás els na]\jaibaii

— bár jóformán tszomszédsáíjban laktak -személyesen nem
is érintkeztek.

A kormányszék l)ár észi-evette a föiiadparancsnokság át-

iratának ellene irányzott élét, azért inásnap. november ö-rl kelt

újabb átiratában elég tárgyilagos hangon figyelmeztette a f-
hadparancsnokságot, hogy a helyzet október lö-ike óta lénye-

L-esen megváltozott s ezért a fhadparancsnokságnak kíUelessége

a kitört lázadás elnyomására eh'gend katonai ert adni.

lOz átiratra b. j'iciss fhadparancsnok másnap, november

Ö-án válaszolt, elmondván, hogy min intézkedéseket tett az

érkezett liii-ek liallalái-a, a melyeket küloidxMi nem tart elég hite-

leseknek. Ilunvad medvében az ( )rosz L'valoüezred .'{ százada

*> yic. ItcnsHsiiiiiit : licvolutiiiiioa lui Hoia. \'.V,^ l.'!4. 1.
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van ; de ii legénység felerésze beteg lett a vármegyei hatóságtól

-elrendelt ide-oda járkálásban. E 3 századon kívül a Gyiüai- és

Orosz-ezredböl még 10 századot küldöttek Hmiyad megyébe.

Az els határrezred huszáraiból egy-egy század van Lozsárdon
és Dobrán; Aranyoson pedig egy és fél eseadron huszár a

toscanai ezredbl. Mindezek a csapatok Karp alezredes és Stoja-

nich rnagy parancsnoksága alatt állanak, kiket utasított, hogy
mindenben egyetértleg járjanak el a kormányszéki biztossal, a

fispánnal és a megyei tisztviselkkel, — de természetesen tar-

tózkodva minden tettleges közbelépéstl.^) Egyébiránt a kor-

mányszék ne vegye rossznéven a fhadparancsnoktól, ha a nél- /

kül, hogy praejudikálni akarna, azon nézetének ád kifejezést,

hogy a katonaság egymagában még nem lesz képes helyreállí-

tani a rendet. Azt hiszi, hogy éhez szükséges a kormányszék

közremködése is s ezért küldjön ki egynehány biztost vagy

ügyes papot, hogy ezek rábeszéljék a népet, hogy hagyjanak fel

minden rendetlenkedéssel és vallják meg szintén, hogy miért

kezdették és miért folytatják ezt az embertelenséget és ki csábí-

totta ket erre és ha a parasztok szintén megvallják mindeze-

ket, a kormányszék orvosolja sérelmeiket. Ezeket akarja a kor-

mányszék figyelmébe ajánlani addig is, míg bvebb és megbíz-

hat(')l)l) hírfíket kapna.

.V rhadparancsiiok ez átiratából világosan kitetszik, hogy

a helyzetet teljesen félre ismerte. Azt hitte, hogy a nemesség

túlságosan nagyítja a helyzet veszedelmességét és hogy a ka-

tonasí'ig jelenléte minden tettleges beavatkozás nélkül is eléir-

séges lesz aiia, hogy a zavargások lecsendesedjenek, ha a köz-

iyazüatás rábeszélés és a bajok orvoslásának komoly Ígéretével

az elégedetlenked né|)e1 megnyugtatja. Es ez nem is csodái-

ható, ha meggondoljuk, hogy megelzen a vidéki csapat-pa-

rancsnokoki/)! min jelentéseket kajjott arra vonatkozóan, hogy

minden bajnak gyökere a nemesség zsarnoksáua, a inegy(>i és a

kincstári k('»ziuazga1:'is terén nralkodi't visszaélések.

A IViliadiiaraiicsiiokiiak ez az ;itirata iiiel\eii meudobben-

') .lodocli sifli V(ii\ alk'i' Tliiitinki'it crnstlirli nn.l .'liiif.'II>;ir zu i'iii

IlilltCM.
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tette, a k()rmán3'zút és a kormányszék, tagjait. Bniekontlial iéire-

léve a személyes feszültséget, másnap személyesen kereste fel a

fha(ij)arancsn()knt és szóval is nicffisniortctve vele a helyzetíM.

kérte, hogy térjen le elfoglalt álláspontJár(')l s adja meg a kíváiil

katonai segítséget. Báró Preiss kijelentette, hogy raííaszknihk

álláspontjához s attól még az esetben sem térhet el, ha a paraszt-

ság mozgalma naeyohb és veszedelmesehl) méretvé lenne.

November U-én Hruckenthal tudtára adta l*reissnak. liogv

lia a november ti-iki átiratában kifejezett álláspontját(')l fi nem
tér, akkor a kormányszék, tekintettel a lenyeírclö k('>zveszede-

lemre, az ország törvényei értelmében el lógja rendelni a Jiemesi

felkelést. Bán') Preiss erre azt válaszolta, hogy nincs elegend
ok ilyen általános felkelés elrendelésére, a mely külíanben is

naofyon sokba kerülne és elviselhetetlen terhet róna az orszáíira.

Nézete szerint abban az esetben, ha az oláhok lázadása általá-

no.ssá lenne, akkor a nemesség és a polgárság saját biztonsága

érdekében ott, a hol nem lenne katonai erö kéznél, lehetne vé-

delmi intézkedéseket. Két nai)pal késbb, november 11-ikén

Bruckenthal azt a javaslatot tette, hogv miután a lázadás ter-

jedben van s az Krdélyben állomásoz('> kalonasáo- vaN'tszinííen

nem lesz elegend ainiak gyors elfojtására, a fhad|)aranesnok

kéljen segítséget a Magyarország szomszédos részeiben i'dlo-

másozó katonaság' j)aranf'snokait('>l. Báró Preiss erre is azt felelte,

hog}' a veszedelem nem akkora, hogy kénylehMi volna ogy más
országból kolfsíinözni katonai segítséget. Kgy ilyen segítség-

kérés sokkal fontosabbnak tüntetné fel a |iai-asztl:'izadást. mint

a mekkora lényleL"". — azonkívül azt sem szabad feledni, hogy

az {erdélyivel határos magyarországi részekbeii tíibbnyire lovas-

katonaság van, annak pedig nem sok hasznát lehel venni a h'i-

zadás fszínhelyét alkotó hegyes vidékeken.

Kz a sajálsáij-os huzavona késbb 11, József császárnak is

tudomá.sára jutott, a ki ket ezért felelsségre is vonta, különös

neheztelésél fejezvén ki a miatt, hogv személyes érintkezés és

.szóbeli megállaj»í)dások helyett ezl a rendkívül fontos és süilís

ügyet hosszadalmas Írásbeli eljárás tárgyává tették. Fezzel szem-

ben Bruckenthal deczemlx.'r'i-én az udvari kanczelláriához véd-
iratot nyújtott be, melyben annak iírazolására, Imgv miéit nem
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igyekeztek szóbeli megállapodások útján jutni megegyezésre,

felhozta Preiss í'öhadparancsnoknak azon hevességét, melyet a

november 7-ki értekezlet alkalmával tanúsított s azon nyilat-

kozatát, hogy „a katonai intézkedésekért a felelsség egyedül öt

illeti s igy azokat egyedül rá is kell bízni." E miatt ilyen vegyes

tanácskozások tartását nem vélhették tovább szükségesnek,

annyival is inkább, mert ,,a gróf Teleki Sándor befogatása al-

kalmával a ffíhadparancsnok s közöttem folyt levelezésbl Excel-

lentiád bölcsen átlátni méltóztatott, hogy mi az ilynem ügyekre

nézve mikép állunk s milyen nehezen lehet abban tovább ha-

ladni; de Inztosíthatom íLxeellentiádat, hogy a szóbeh értekezé-

sek még kevésbbé sikerültek, mert egymást teljességgel meg
nem értettük." ^)

A lázadás színhelyén állomásijzó katonaság parancsnokai

a fhadparancsnokságtól nyert utasítások következtében hasonhj

magatartást tanúsítottak. Inkább csak feÜegyverzett semleges

nézk voltak, mintsem a lázadás erélyes elnyomói. A tettleges

közbelépéstl még a legégetbb szükség alkalmával is óvakod-

tak, (nirmadával lehetne idézjii eseteket a mozgalom hivatalos

irataib(')] annak igazolására, hogy mily bnös és veszedelmes

voh a katoiiasáíi magatartása a lázadás els felében és mennyi-

ben jájiill aiioz, liogy a mozgalom, melyet kezdetben némi kis

erélyJyel el lehetett víjlna fojtani, egA'ikévé legyen a legs'éresebb

és a legszörn\bb i)anisztlázadási»knak. Térszke miati azonban

meg kell elégedjiüiik egy-két frappánsabb és feltnbb eset

megismertetésével.

JJal Lászl(') als(')rejéiinegyei alispán november S-ról jelenti

a kormányszéknek, h(jgy a koi-mányszék azon rendeleteit, melyek

a lázadás elnyojnását ill(!íen intézkedtek, közölte Schultz ezre-

dessel és Hellebran Antallal. Mig az elbbi az elfordulható

(ísetekben a kitelbetö segítségadásra készn(;k nyilatkozott, addig

Hellebi'aii ezi-edes sok neliézsé^el csinált. Így a megvei tisztek

.SÜruet kéréséi iiciii \('tte számba és nem adull Nagv-Kiiyed

*) Ich kann ahci- K. K. vorsiciiern, dass dio mündlii'he Cüiicertuli-

oneii norh woiiigor ^cthinffou, weii inan sioh durchaus niclit verstaud

Jlru<k»'nthal jolonlóso gróf lísztorhAzi kanczellárbo/. L. Sziliiifift FmtH:

:

A Hóra-világ Erdólyben. 93-94. 1.
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rzésére 50 huszárt. Ugyancsak Haló László jelenti noveml^er

L*4-röl, hogy a >higyar-Igennél idz t'egj"Aeres nemesekkel s az

ott lev Imszár-esapattal egyesülni akart az oh'ihok üldözésére,

de e czélját el nem érheté a hadirend miatt, mert „azok a belli-

ciuntól jöv paranesolatjok által meggátoltattak, hogy velünk a

havasokra a tolvajok után jöjjen(^k. st az is meg van nekik

parancsolva, hogy az ide lejöv tolvajsáu-ot is kcrL^-essék uüvau

nssza, de ne öljék, ne vágják."

Fábián Dániel kormányszéki számvevségi híjslromozó,

mint koi-mányszéki biztos november 10-rl jelenti a kormány-

széknek : Echinger székely huszár-századost az Alvinczen és

Borbereken elkövetett dúlások után kéne-kérte, hogy keresztül

voniva Alvinczen, a garázdálkod(') oláhokat kergesse szét. A
kapitány meg is isrérte, de másnap, november S-án lajdalommal

tapasztalta, hogy a kapitány a lázadók szétkergetésére semmi

intézkedést sem tett, azt állítván, hogy semmi rendelete sincs

arra vonatkozóan, hogy Alvincziu>k katonai seaítséiivl adjon.

Csak nagy nehezen bírhatta rá. hogy századával azon az utczán

vonuljon végig, a melyik épen abban a perczbrn az oláhok dúlá-

sának színhelye volt. Az elrejtzött lakosok meglátván a kato-

naságot, rejteklielyeikbl eljöttek s ujjal mutattak a rabló olá-

hokra, de a kapitányt a szemeláttára történi t(jlvajságok sem bir-

ták rá, hogy csak egy perczig is megállapodjék. Hasonló jelenet

ismétldött Borbereken i.s, hol a katonákat meg]>illant() oláhok

szétszaladtak ugyan, de a katonaság elvímulásával garázdálkodá-

saikat tovább folytatták, mintha semmi s(>m loi-ténl volna. Novem-

ber ÍK'n Gyuláid lé rvárott írásban kértí' a vár jtarancsnokál,

hogy Alvinczre küldjön legalább .'](> katonái, de azt a válaszl

ka])ta, hogy a várparancsnoknak nincsen ai-ra i-endelelc, hogy a

tolvajoktól háborgatott helyekre katonai ei'l küldjrm. a nélkül

pedig a jelenlegi felette kényes körülmények között semmit sem

tehet.

Azután, hogy november *l-én Kloska csapatja Szoicsvát és

Toroczkó-Szent-Györgyöt feldúlta, a tordai-, szindi-, túri- és

komjátszegi nemesek, számszerint 7"J-en aSzolcsván (isszegyült

mintegy 200 fnyi (dáhságot szétugrasztották s közülök mintegy

H) .sr>-(»t elfogtak. Ezalatt a Ilertelendi ka])itány és Inczédihad-
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nagy által vezérelt 43 fnyi huszárság is megérkezett és együt-

tesen vallatás alá vették a foglyokat. Egyszerre Ponor fell a

liegj^ekrl nagy lármával, lövöldözéssel nagA^számú oláhság

közeledett. Ezt látván Hertelendy kapitány, a huszársággal a

szolcsvai hidlioz vonult, majd a három kápláraljára oszolt ne-

messég is, a melynek élén Kerekes postamester és Boros szolga-

bíró állottak — oda ment, mig a szomszédos hegy- oldalakat,

szükséges elvigyázatúl gyalogság szállotta meg. Ekkor a kapi-

tány két elre küldött huszárral az oláhoknak jelt adatott, hogy
velk valami beszéde van s egyszersmind megparancsolá, hogy
senki helyébl ki ne mozduljon. Maga két huszárral a közbenes
Aranyos mnens partján felfelé mdiüt. Alig a lázadók a túlsó

parton állottak. Kerekes is a kapitány után ment, hogy hallja és

lássa: mi történik? ..Kapitány Hertelendy úr elejökbe terjeszti

szép szóval, mely veszedehnes dologban indultak meg, egyszer-

smind ajánlá a tolvajoknak az Ö Felségétl megnyerend gratiát,

ha lakhelyekre visszatérvén, a fellázadt népet lecsendesítik s

lármának indítóját (kit k Hérának hívnak) kézbeszolgáltatják,

melyet k ugy Ígértének meg, ha az elfogott rabokat is elbocsá-

tanak; ezt megígérvén nekik kapitány Hertelendy úr. nekem.

Borosnak, a hícUioz visszajvén, így szóla : Uram I szolgabíró

uram, itt egyéb mód nincs, hanem hogy a rabokat szabadon

bocsássuk. Én itt oly accordára mentem a tolvajok itt lev vezé-

rével, Torda nevvel, hogy k lecsendesedjenek, haza takarod-

janak és Hóra vezérekel kézbe adják, mi pedig a rabokat el-

bocsássuk és ket ne bántsuk, én. Boros János ( mivel a kapitány

a General-Commando ily rendelését a leend accorda iránt pro-

ducálá) elmének és a rabokat a hídhoz hozam. A híd túlsó végén

Hertelendy kapitány és Inczédí hadnagy urakkal és Kerekessel

akkor is errl beszél tolvajokat megoldván, lUtal bocsátóm a

legels rabot, ki épen azon Tordti nev tolvaj fia volt." ')

A Maros-V'ásái'h(ílyre szorult nemesség 1784. imvciiiber

27-röl folyamodást adott l)e az udvari kanczelláríáho/., inelybi'u

a kérelmezk a kaloiiasái:- luagalarlását iuy jellemzik : ...\lelyek-

') Kerekes ós Horos joloiil6.se. LAsd Szilógyi K. A. Hóra-vilAg Kr-

tlölyben 98. I.
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liez — még hozzá ragasztani bátorkodunk azl is, a mii három

királyi tábla iródiák jaiiiak, kik magok személyesen jelen voltá-

nak a Hátszeg vidékén történt piisztitásoix kíizött. hitek alatt

adott és aniélt. guherniunihoz is Ix^küldott l)izonyságté1t>l('ki)<'il

bizonyosan irliatunk : Hogy a Hátszegen lev iimitimeusoknak

kai»i1ániiy<)k az ablakáb()l nézte a boldogl'alvi udvaroknak iszonyú

jnisztitását, égetését, mégis nem hogy népet indílotl volna a

gyilkos tolvajokra: st valami íitön, haton az odaszorult nemes-

ség k(»zl a vic*zeisj)ámíak interpositiója mellell kénnlzettek ki,

hogy reájok üthetnének s azt felelte: ugy menyjenek ki, hogy

többször vissza nem bocsátja ket ! St ugyanazon kanezellisták

vallásából kitetszik, miként részesedtenek némely limitaneus

katonák is azon prédálásban." — Schultz alezredesrl pedig ezi

írják: ..szemeláttára Biró Miklós jó, nemes atyánkfiát szljében
dolgozó emberei melll agyonverték. Szotj'ori Islvánnét, Inezédi

házból született nemes-asszonyt, háza felprédálása mellett fel-

mészárolták, mégis vicc colonellusSciudtz úr kciudéscklol mcg-

üzünvén, amazoknak idt s szivet hagyoll a Tiii(»czk(')-Szen1-

<iyörgyr»n végbevill iszonyatos ])usztitásokra."

Csépi László kapitány, ki i'gy század katonasággal \oli a

zarájidi kerül(!tbe küldve, ..semmit sem dolgozván, nézte a ribiczei

tüzet, st, a mig egy csoport oláhval, kik {.unkától IJibiczéi-e

sietnek vala prédálni, beszélgetett, katonáival ]iuskájoka1 a kert-

hez támasztatta." '
) Schultz alezredes és Probst hadnagv a krakói

nemes udvai'ok i'elprédálását végig nézték anélkül, hogy valamit

tettek volna a rablások megakadályozására. Mi(>Iött az oláhok

ivrakíj alá értek, Probst hadnagy katonáival együtt a La j*cren

'I'urkuluj nev helyen abl)ól a négy íikörbl, melyet a lázadók

l'aji Lászb'i püsp()ki 1isz11ar1ótól i-aboltak cl és levágtak, vígan

.lakomázott s egyúttal a helység oltalmára kért katonaságot

megtagadta. A Marsehante alezredes parancsnoksága alatt álh)

katonaság szemével látta, hogy mint pusztították cl a lázad(')k

Sólymos, Harni, Herekszó, Kéménd, iiábohia stb. községekben

a nemesek házait. Az adatok további szaporítása nélkül is bátran

') Kolozsvári .Vagy Naptár 18G5. 109. 1.
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kimoncUiatjuk, hogy a Hóra-lázadás az els két hétben a katona-

ság valóságos passiv assistentiája mellett folyt,

.-így történt az,— mondja Densusianu ^) — hogy a császári

hadsereg majdnem mindenütt csak szemlél magatartást tanúsí-

tott a forradalommal szemben. A különböz csapatok parancs-

nokai xégig nézték, hogy mint alakulnak meg a parasztok csa-

patai, mint törnek a nemesek udvaraira, mint végezik ki volt

uraikat, mint égetik le házaikat s mint hordják el vagyonidiat

kocsikkal és csolnakokkal. És ezek a parancsnokok süketek és

némák maradtak a nemesek minden kérésével szemben. Néhol
azt mondották : nincs rendeletök a közbelépésre, vagy ezek a

rendeletek csak más kerületek területén hatalmazzák fel ket
erre. Több ízben olyan helyekre érkezvén, a hol a parasztok már
prédáltak, gyilkoltak és égettek, a katonák is ugy beszéltek,

hogy a románok csak a nemességet pusztítják ki s nem egyúttal

az adófizet népet is, st a határr katonák még azt is hozzá-

tették, hogy két hét múlva a románok egyedül lesznek Erdély

urai. Az is megtörtént, hogy némely helyen k is részt vettek a

(k'dásokban. Ily körülmények között a néjinok bátorsága megntt
és Hóra azon szavai, hogy a császári hadsereg nem fog ellenök

szegülni, igazoltaknak látszottak. ..Es ha valahol megtörtént —
mondák a parasztok, - hogy a katonák a mieinkre lttek, ez

csak a magyarok mesterkedéseire történhetett meg. Stojanieh

horvát, a másik magyar, de ime most k sem mernek semmit

ellenünk tenni, mert hallottuk, hogy most erre vonatkoz('tan k
is parancsot kaptak."

Krdekes, hogy Densusiaminak, ki a Hóra-lázadás ttirténetét

a dáko-román történetírói íeHogás szerint dolgozta fel, e nézete

mennyiben megegyezik az erdélyi nemeseknek azon felfogásá-

val, melyet Jankovics kir. biztoshoz nyújtottak be: ..Minekutána

militaris sncciirsiis adatott volna is, a katonatiszt urak nem lu>gv

ezen tznek nu'gollásjiltan annak rendi szerint igyekezl»'k, a

iclicllis, pusztító, |)rr(lál('), éget és öldökl oláh serget elszélesz-

teni, togni, lni és viiüni kívánták \olna, de st hozzájok nagy

engedelmességgel viselteitek, vélek hazánk orökos gyalázatjára,

') .V/V l>eiiniisiiiiiit : iit'VdliiliiiiiL-a itií lloia. *J 17. !.
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mint valóságos idL'4jeii(.'llL'iist\íif<rel a békességrl liactállak, vélek

ettek, ittak és több alaesonságra is vetemedtek, melyet idezárt

hiteles testimoniiunaink valóságosan bizonyítanak: ez alatt az

engedelem alatt nevekedett a veszedelem, a rebellisek szivet

vettek, magokat ersítették és jobban is megersödtek azon ál-

talános hiedelmekben, melyet Hóra s ntána az oláh papok smás
hasonló impostorok, cor^iihaeusok istentelen hitegetésökböl

vettenek volt. El is borította volna minden kétségeken kívül

egész hazánkat a veszedelem már eddig, ha az ártatlan és a

maga uralkodójához tíikéleles hívséget sok ízben bizonyított

uraság és nemesség maga oltalmái-a í'ogyA'erben állani kény-

teleníttetvén, sok helyeken a ]iaraszt oláhság dühösségeinek

eleibe nem állott volna." M
Hogy a kormányszék a kitöri lázadás ellbjtására szükséges

katonai segítség kieszközlésére min tárgyalásokat folytatott a

föhadparancsnoksággal, azt már láttuk. Ezzel azonban nem elé-

gedett meg, hanem a maga hatáskörében, az adott körülmények-

hez képest igyekezett mindent megtenni a lázadás leesendesíté-

sére vagy legalább tovább terjedésének meggátlására.

A legnagyobb nehézség aljban állott, hogy a közigazgatási

apparátus azon a területen, hol a lázadás kitört, mindjárt az els

napokban majdnem teljesen megsznt mükíxliii. Hornemissza

János Hunyad- és Kemény Simon alsólehérmegyei fispánok

azonnal Szebenbe meneküllek. A koi-mányszék kel ezérl szigo-

i-úaii megdorgálta és utasílolla. hogy haladéklalam'il visszatér-

jenek megyéjökl )('.-) Azuli'ui az ország minden loivényhalósá-

') n^agy Erdélyországábaii az lene oláliságiiak leosondosítésóre és

feltámadások s pártiitósok valóságos okainak kikeresésére rendeltetett kir.

Coniissióhoz alázatos jelentése — az erdélyi megszomoríttatott és rész-

szerjnt utolsó pusztulásra jutott uraságnak és nngyarságnak." Jankovics-

féle gyjtemény. Nemzeti Mu/.eum.

*) Anch dem Oliergespau des Ilunyader-Comilats. wolclier denselbon

vcrlassen und hiehcr narh Hcrmanostadl gekoinriien war, wurdo der

scharfste Verweis deswegeii gégében, und der nemessene Befehl ertheilot,

sich alsügleich duhin zu verfugen, und einvcrstiindích niil dem < )brisl-

lieutnant von K-dv\> túr ziigfhen." A gul)ernium november 8-ról telt jelen-

tése o felségéhez.
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gaihoz egy kilencz pontból álló utasítást küldött, melyben els-
sorban szigorúan meghagyta a fbb megyei tiszt\áselknek, hogy
minden körülmények között megyéjök területén maradjanak,

valammt a járási tisztviselknek is, hog^' járásukban és kerüle-

teikben maradva, a nép mozgalmaira a legszigorúbban ügyel-

jenek. A falukban a néptl a fegp-ereket szép módjával szedjék

el. A városokban azon kereskedknek, kik lport árultak, szigo-

rúan meghagyták, hogy a parasztoknak lport semmi szin alatt

se adjanak. Minden faluban felels éjjeli röket áhítottak fel

kiknek kötelességök volt az utasokra felvigyázni s azoknak út-

leveleit megvizsgálni, számon tartani a faluból elutazó parasz-

tokat s ket esetleg kérdre is vonni. A járási tisztviselknek

kötelességükké tétetett még az is, hogy a szomszédos járások

tisztviselivel mindenben egyetérten járjanak el és az utakat

és a hidakat jókarban tartsák. Az erély és az éberség mellett a

néppel való szeHd és igazságos bánásmód is szi .>-orúan leikökre

köttetett : ,,a magok kerületében és járásában akár magánokból,
akár közügyben utazzanak, minden zsarolástól, pénz csikarástól

s a nép kizsebelésétl hivataluknak feltétlen elvesztése s a két-

szeres visszatérítésben való elmarasztalás terhe alatt óvakodja-

nak." A korbeli közigazgatás gyarló^^ágait s azzal kapcsolatosan

a nép elkeseredésének okait is rikító színben mutató e rendeletet

nagyon is a maga rendjén, de egy kissé elkésve adta ki a kor-

mányszék.

November 8-án Bruckenthal Mihályt, a kormányzó öescsét

kormányszéki biztossá nevezi ki a kormányszék s a következ
utasításokkal látja el

:

a) ..A biztos fögondja legyen a lázadás lec'sillai)ítása, miio

nézve az id és kíirülniéuyek szerint intézkedjék s a nu'nnyire

lehetséges leend, a kTtzcseudesség s bátorság helyreállítása vér-

ontás nélkül s az elcsábított együgy emberek kímélésével osz-

k<)Zoi1essék. h) A k(')lioi*l(') csiijiatok számán')!, vezéreirl, a fel-

kelés okainJl s a p;ü'líitöktl elkövetett gont)sztettekrl s további

szándékukn')!, kíizikbe vegyül s niegi)izliató kémek útján tel-

jesen hiteles adatokat szerezzen be. c .V biztos mellé rendeltetik

II gönig nein-egyesiilt püspök, ki az alatta lev esperesek, popák

vagy más biztos eiiibendv ;iltal igyekezzék a népet lec.sí'udesileui,
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st, ha a szüksóír kívánná, maira szeniólyoson monjiMi a lázadók-

hoz s e czélból ('lüszóval iiiryekozzék i'ájuk hatni s okct az cnui'-

dehnességre visszatéríteni, d) Azon esetben, iia a hlzaclás némi-

leg már csendesednék s a kdiülmények azt engednék, a hiztus a

íüczinkosok elfogásáért s kézbe adásáért i'O- ÖO, sot több aianyat

is ígérjen jutalmni s ez alknlonnnal nemcsak a í'czinkosokat

kézhez adóknak, de más alattval(')knak is, ha csak néjtlázítók

nem voltak, nyújtson reményt arra, hogy a kormányszék köz-

bocsánat adásáért O Felségénél közben fog járni, e) Ha békés

úton s a nép intése és oktatása által a lázadást lecsendesíteni

nem lehetne, de a végett a katonaságnak kellene a kiadott paran-

csok értelmében eljárni, — ez esetben a kormánybiztosnak egyéb

teendje nem lesz, mhit tudósításait a vezérl tiszttel közölni s

ket a kí'iriil menyek szerint figyelmeztetni, hogv hol kellene

legsürgsebben katonai ert alkalmazni, f) A kormánybiztosnak

szükséges fedezetül és személye bátorságáért '20 katona adatik

eg}' káplár parancsnoksága alatt, g) Rendkívüli s elre nem lát-

ható, gyors intézkedést kívánó esetekben a biztos felliatalmaz-

tatik mindent haladéktalanul megtenni és eirciKlchii. mi a láza-

dás lecsillapítására s a veszélyben forgók megmentésére szük-

séges."

Az újonnan kinevezett kormányszéki biztos tartózkodásá-

nak helyéül Szász-ÍSebest jelíilték ki. Szebenbl elindulván,

november 11-én, épen országos vásár napján érkezett meg Szerda-

helyre s itt az összegylt néj) eltt kiliii'dettette, hogy mily

tévedés azt liínni és terjeszteni, mint ha a lázadást a császár

maga is pái-toIná. A kormányszék körrendeletét, melynek czélja

volt a népet felvilágosítani s melyet nagyobb elterjedés kedvéi'Tt

román nyelven is kinyomattak, a közigazgaliisi tisztviselk mei:-

kisérlették más helyen is kiliii'detni, de általában véve nem sok

eredménynyel,- st még azt sem lehetett elérni, hogy több helyen

a kihirdetést botrányos zavargások ne kö)vessék, vagy épen meg
nv akadályozzák. A hangulat jellemzéséül csak egy (^setet endí-

tek lel. November lö-én a Zalatbnán állom:'isoz('» Kichard ka|)i-

tány e rendeletet három lovas-katoMát('il elküldotte .\Iogos köz-

ségébe, hogy az odavaló oláli paj) a iié|iiiek hirdesse ki, .\ pap

a meirbizatiist ttdjesítette is, de lilKír l is, ki maiii'it lli'n'a fii'mak



adta ki és a ki ekkor, mintegy 280 fnyi lázadó csapattal a köz-

ségben volt, a pap kezébl felolvasás után kiragadta a körleve-

let, lábával rátaposott s azután leköpte. A biró s egy-két józa-

nabb gondolkozású mogosi paraszt azonban t félretaszították s

a körlevelet a földrl felvették. Ekkor Uibár Urs arany-paszo-

mántos csákójának s lovának hátrahagyásával futni kezdett.

A katonák utána szaladtak és elfogták. Az oláhok azonban ki-

szabadították s a katonákat visszatérésre kényszerítették, kik

azonban lovát és csákóját is magukkal vitték.

A kormányszék nem késett Nikitics Gedeon görög-keleti

püspököt személyesen is utasítani, hogy csatlakozzék Brucken-

thal Mihály kormányszéki biztoshoz és kisérje el mindenüvé

utazásában s igyekezzék odahatni, hogy a gör. keleti papság a

népre mérséklén hasson. Nikitics készségesen s minden habo-

zás nélkül tett eleget a kormányszék felszóhtásának. A kormány-

széki biztossal Szász-Sebesbe ment s a kormányszék rendeletét

Szerdahelyen az összegylt népnek maga hirdette ki. Szerda-

helyrl pedig Gyulafehérvárra sietett és itt egy hetivásár alkal-

mával a parasztokat megdorgálta s leikökre kötötte, hogy jövre
óvakodjanak minden kihágást(31. Gyiüafehérvárról visszatért

Szász-Sebesbe, a honnan pásztor-leveleket küldött a lázadás

területét alkotó vármegyék ("isszes espereseiliez és papjaihoz, a

kiket felszólított, hogy haladéktalanul járják be a gondjaikra

bizott községeket, gyjtsék össze azokban a népet s olvassák fel

nekik a kormányszék rendeleteit, igyekiv.véu felvilágosítani Hóra

és az t követ parasztok gonosz tetteirl s azoknak káros követ-

kezménj^eirl.

NovemixT ir»-r<'il kell kíirlovelében Nikitics ]nispök Ilóráról

a következképen nyilatkozott : ..Ibu-a, ;i láz:id('>k feje még luin-

dig iK'lii liiiLivntt lei lioiiosz 1('tl('i\('l (''s li;izil(l(iz;'is;ii\ ;ll, melyek

ellenkeznek az Islen, a esászái-, az egyház és a |uis|»okség tor-

\énye!\('l. Kzérl lehal ezennel a császár nevében megparancsol-

juk, \\n<j\ ezentúl eg\'etlen idini'm se meivszelje ll('>ra liazn-

dozásait meghallgatni: ne menjiMi hozzá, sem az általa tar-

tand(') gyíílésekre ; ne is adjon neki \;\u\ embei'einek senuniféle

segítséget se nyiltan, se liloklian." K rendelet ki»velkeztél)en

a gor. kel. klerns IViliii papjai síellek is a pnspok rendeleteit tel-
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jesíteiii. Adamovics József esperes a zalathnai uradalom falvait

s az Aranyos völgyét járt;i l)e, Sanzianii János esi)eres pediíí a

zarándi kerületet, Pupovies János, Popn (iyíirffy. Pópa Salamon

esperesek pedig a magok esperességi keriiletokben igyekeztek a

népet felvilágosítani arról, hogy mily veszedelmes dologba fogtak

Hóra és követi s hogy min istentelen hazugság azt állítani,

hogy Hórát maga a császiu* hatalmazta lel a magyai'ok és a

nemesek kiirtására.

Szász-Sebesbl a ])üspök Szászyárosia és Dévára ment.

E két helyen összehivatta a környék pa])jait és minden község-

bl '2—3 értelmesebb embert. Ezek eltt megmagyarázta a láza-

dás bnös és veszedelmes voltát s felszólította, hogy ezentúl

engedelmeskedjenek a kormányszék, a hatáságok és a földes-

urak rendeleteinek s teljesítsék jobbágyi kötelességeiket. Ha
eltte egy-két pap magaviselete gyanúsnak látszott, felszólította

a katonaságot, hogy az illett azonnal fogja el. Pojiovics János

volt vikáriust Szász-Sebesre küldötte Bruekenthal Mihályhoz,

felkérve ez utóbbit, hogy miután Hunyad megye rendéi nem
tartják megbízható embernek, a nyugalom és csendesség okáért

tartsa maga mellett, mig vége lesz a lázadásnak.

Hasonló magatartást tanúsítottak Petrovics aradi, Popovies

verseczi gör. keleti és Bob János balázsfalvi gör. katli. i)üsj)()kök

is, st Petrovics aradi jnispök személyesen ment a halmágyi

kerületbe, hogy felvilágosítsa a népet. A román püsjxykok e

korrekt és loyalis magatartása természetesen nem tetszik a

dako-román szellem történetíróknak. „A szegény népért o ])üs-

pökök egyike sem tett még annyit sem, mint Scliultz alezredes

és Molnár szemorvos tettek. Közölök egynek sem volt bátorsága

és kötelességérzete felvilágosítani a koi*mányt e forradalom igazi

okairól, a jobbágj'ság szörny sorsáról és a klérus trhetetlen

állapotáról. Mily messze mögötte maradnak ezek a felt-iik alakok

az orokre lialbatatlaii Kleinnak I" — írja Densusiauu.

Mihelyt a nemesség, a llunyad-megyebeli nemesség dévai

ellenállásának példáján okulva, r)sszeszedte magát és ellenállott

a lázadóknak, az elfogcjtt lázadók száma is egyre növekedett.

A dévai, vajfla-hiuiyadi és a gyulafehérvári brirtíiníik zsúfolásig

megleltfik foglyokkal. A dévai rogtoiiilél hii-áság elhamarkodott



Ítélete kötelességévé tette a kormányszéknek, hogy hasonló

hibák elkerülése miatt, kell intézkedéseket tegyen és utasítá-

sokat adjon a foglyokkal való elbánásra is.

November 15-én egy rendeletet adott ki a kormányszék e

tárgyban is. Mindenekeltt meghagyja az illet hatóságoknak,

hogy a foglyokat, köztök külömbséget téve, oszszák három osz-

tályba. Azokat, kiket kezükben fegyverrel fogtak el, oszszák az

els osztályba, azokat, a kik mint támadók és makacs ellen-

szegülk estek fogságba, a másodikba és végül a harmadikba

mindazokat, kik a ioczinkosoktól elcsábítva, a lázadó tömeghez

csatlakoztak, vagy mint részegek itt-ott prédálás közben kerül-

tek kézre. A két utolsó osztálybeliek közül azokat, kik abból a

törvényhatóságból valók, melynek területén fogságban vannak,

az adott utasítások értelmében vonják feleletre, ne\üket és laká-

suk helyét jegyezzék fel és szorítsák az elrablott zsákmány be-

vallására. Azokat, kik megelzen magokat csendesen viselték

s nem gyanúsok, miután elkövetett vétkeikhez mért testi bün-

tetésben részesítették s figyelmeztették a fejedelem, a tisztviselk

és a földesurak iránt való hségre, bocsássák szabadon, meg-
hagyva nekik, hogy otthon magukat csendesen viseljék, mert

visszaesés esetén szigorúbban fognak bnhdni. Azon rabokkal,

kik más törvényhatóság területérl valók, szintén hasonló el-

járást kell követni, de neveiket az illetékes tisztviselkkel kö-

zölni kell, a kiknek aztán kötelességök lesz figyelemmel kisérni,

hogy odaliazainegliirtották-e, mit szabadon l)0csáttatásuk alkal-

mával Ígérlek? Az els ()szlályl)eU rabokat, azaz a lölkeh nép

vezéreit, a fczinkosokat szigorúan kérdre kell vonni s bíu'tön-

1)011 tartani, de ott velrik a kiadott rend(detek értehnében kell

bánni. Kzek a kiadott rendeletek pedig 11. József azon rendeletei

voltak, melyek a régi erdélj'i bnügyi igazságszolgáltatás ke-

ménységét, st kegyetlen szigorúságát nagyban enyiiítették, a

ni(!nnyiben a vizsgálat régi eszki'izét.a beniginini e\:nnen-t, az:iz

a „súlyos b(jt,oztatás"-t eltíinilték.



VI.

A béke-alkudozások.

Teleki gróf véleiiiétif/e Schidtz alezredcís hékealkudozásáról. l'tobst hmhuHjif

küldetése. Krtekezése a parasztokkal és a parasztok kicdnahnai. J'rohst Iiadnaffi/

jelentést tesz Sehitltz alezredesnek. Scindtz és Kloska találkozása. Vibár Vrs,

mint Hóra állitólaf/os fia. Schultz és Kloska értekezése. A ni/oleznapi fegyver-

szünet. Egg terébe vett második értekezlet november 19-én Topánfnlván. Sehultz

Jelentkezése Bruckenthal kormángzónál. A fnhadjKiranesunkság átküldi Schultz

jelentését a kormángszéknek. A kormángszék erre vonatkozó véleménge és fele-

lete. Schultz a fáhadparancsnokság inteneziói szerint eselekedett. Miért iartidta

szükségesnek a föhadparancsnokság e békealhudozásokat f Volt-e erre voinit-

kozóan eszmecsere a fhadparanesnokság és a komtángszék között ? K két hatóság

felfogása mennyiben volt eltér? Schultz példáját követték az egges katonai

csapatparanesnoknk is. yfibeyi állott ez alkudozások téngleges haszna '<! Schultz

alezredes Tupánfalvára megy. l'ibár Vrs találkozik Hórával. A Hóráékkal
folytatott értekezlet. Miért maradt sikertelen az értekezlet ;' Bruckenthal Mihály
biztos jelentése az oláhság hangulatáról. A jobbággság hangulata ez idben
anngira izgatott volt. hogy általános parasztlázadástól lehetett tartani. Mire
határozza el magát a he.lgzet nyomása alatt a kormányszék Y Molnár szem-

orvos zarándi küldetése. Találkozása Krizsámial .1 lázadó oláh parasztok

panaszai és követelései. A 15 nn/á feggverszünet megkötése. A lázadó oláh

jobbágyak béke-ultimátuma. A nemesség a veszedelemben nem csügged cl. Az

alsófehérmeggei nemesség fegyverkezik. Példáját követik Hunyad- és Küküllö

megyék is. A székelyföldi nemesség, sut a határos inagyarországi vármegyék is

fegyverkeznek. A kolozsmegyci nemesi felkelés szervezete. Az általános harczias

hangulat. A nemesség harczi készüldései megdöbbentik II. .Józsefet is.

..Ekkor ir»r1(''ti1, Ikiuv szókcly-liusziiriilcziíMlcs, Scliull/

ii'.ja id. Liif'tl' Teleki DonKikos ') — csiipaljíii élén Tihor nev ralii-

iiái a ial)l(')kkiil találkozván, ott velr)k i)aJtásko(|(i11, az i'iltalnk

mutatóit aranyozott kereszted iney('S(')kolla. tisztjeivel nieufcs(')-

kültuttu, azon irományt, melylyel a lázadás IVínokei a nép ánu'-

') A nóialáriiiul.'is türténcto. 40. 1
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tására éltek, felolvasván, nem hogy a népet felvilágosította volna,

hanem az okmány ezen els szavainál ..Nos Josephus" — fejét

meghajtotta s a pecsétet kereken felmutatta ; végül pedig 8 napi

fegyv^erszünetet kötött s felsbb helybenhagyás végett bizonyos

békepontokat vitt magával Szebenbe." ..Vélek hazánk örökös

gyalázatjára, irják erre vonatkozóan az erdélyi nemesek Janko-

vics kir. biztoshoz benyújtott kérelmükben — mint valóságos

idegen ellenséggel a békességrl traktáltak.

"

Már elbeszéltük, hogy november lÜ-én Kloska és Krizsán

csapatjai Krakóban a végre egyesültek, hogy Gáldon Kemény
Simon, alsófehérmegyei fispán kastélyát feldúlják s t magát

kézrekerítve, elevenen megnyúzzák. Czéljokat azonban nem ér-

hették el, mert Sehultz alezredes egy tekintélyesebb katonai

csapat élén épen ezen a napon vonult be Gáldra és Probst had-

nag;\T)t Kloskához küldötte, hogy vele alkudozzék. Probst had-

nagy, mint román eredet s a román nyelvet teljesen biró egyén

a legalkalmasabbnak mutatkozott erre. Mintegy 24 huszár kísé-

retében indult útnak és november 10-én estefelé a La Pereu

Turkuluj (török ])ataka) nev völgyben találkozott a lázadókkal.

Probst a helyszínére érkezvén, kijelentette, hogy a lázadók

vezérével akar beszélni. Erre a tömegbl ellépett két fegyveres

paraszt és azt kérdezték a hadnagytól : mit akar és kinek a párt-

ján van : a császárén-e vagy az urakén ? Probst azt felelte, hogy

a parasztok biztonsága végett küldetett a vidékre. Mire a i>a-

i'asztok megjegyezték, hogy az bátorságuk abban állana, ha a

hadnagy nekik fegyvert adna s a jobbágyság alól valt'i felszaba-

dulásuk liiif'l hozná. Miután látták, hogy a hadtuigy román

iiciuzcliségíí ('s azl hillék, hogy az valh'isukon is ^au, a követ-

kez három pont ha foglalva, eladták kiiveteléseikel :

1) legyenek mentesek a jobbágyságtól;

2) legyenek hah'irrségi katonákká;

r{) hocsj'issi'ik szabadon azokat az eiuhnrkei, kik jelenléti

(ii'ildon horloiijjc \ unnak xáfva.

I'rohst hadnagy jelenlése szerint e/ alkalommal mintegy

I KMl emhcr volt összegylve, kikhez folytonosan ujahh mei:

iijahh csapalok érkeztek. Kél kapitány vezetése alatt álh>ttak.

Kgyik Kloska \()ll,a lUi'isik eLj\ l>iila (ii'ihor ne\ezeti'i lemetei



— 0() —

egyéniség. Kloskafegryverzete puskából és egy üres kanihüvely-

böl állott. Társának puskán kivül pisztolyai is voltak. Lszerük
és eleségük jórornián semmi sem volt. A hadnag}' kérdezöskí)-

déseire kijelentették, hogy szándékuk az összes nemességet ki-

irtani. A mi a császáré, azt nem bántják, de a k;il\ inistákat és

az unitáriuscikat pa])jaikkal a magok hitére kereszleltelik. Mind-

ezt azért teszik, mert erre a császártól parancsolatot ka])tak.

Mikor a hadnagy arra kérte ket, hogy mutassák meg neki a

császár erre vonatkoz(') parancsát, egyik kapitány egy negyedív

papii'oson megmutatta román íorditásban azt a kanczelláriai

végzést, melyet Hóra 1 7S4. április havában kapott *) s melyben,

mint Probst hadnagy hozzá teszi, egyáltalán semmiféle indíték

sem volt erre a lázadásra.

Probst hadnagy jelentését Schulíz alezredes Magyar-Igen

és Czelna között vette. Útban volt épen Krakó leié, hogy az

ottani dúlásokat, mint maga mondja jelentésében, megakadá-

lyozza. Késn érkezett, mert már minden el volt pusztítva s a

lázadó parasztok nagy számú serege visszavonult a helységet

környez hegyekre. Mikor az el|)usztí1ott gn'd" Székely-íele ud-

varba belovagolt, egy gyanús embei-rel találkozott, kit, miután

a hozzá intézett kérdésekre érthetetlen és ellenmondó feleleteket

adott, megkr>t()ztetett és (iáidra küldr»tt. Az elfogott gyanús

ember épen Probst hadnagy küldötte, Péter lupsai pópa volt. Ezt

megtudva, Sehultz alezredes maga is visszatért (Iáidra, hol a

papot kötelékeitl feloldatva, kihallgatta.

Másnap egj^ altisztet véve maga mellé, ehndult, hogy a lá-

zadók csaj)atját személyesen keresse fel. Ptkíizben találkozott a

') Ez az állítólagos császári parancs, melyre Hóra annyiszor hivat-

kozott s melyet késbb Hóra tarisznyájában meg is találtak, az eredeti

latin nyelven a küvetkezkópen hangzik : „674. Disponitur sub hodiorno

ad giiberninm, ut cum (juerelae supplicantium nunc recto sub inciido

versontur, ad .'secuturam us(jue oarum decisionem ipsos, ipsorvim(ivie dopii-

tatos contra omncs indebitas persecutiones mamiteneant ; Supplicantium

proinde érit, cum ipsorum praescntia nihil seu ad accelcrationem, seu ad

faverem negotii sui conduccre possit, scmct domum conferro et ibidem

eventnm illius proxime secuturum pacatc opperiri. — Ex Consilio Can-

cellariac Regiac Hungar. Trannicae Aulicae. Viennae l.'?-tia Apr. 17H4.

Franciscus Hurváth.
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küldetésébl \ásszatérö Probst hadnagygyal. Csakhamar észre-

vették, hogy a Xagy-Enyed felé vezet úton nagyszámú oláh

csapat megy. Visszakiabálták a parasztokat s értésökre adták,

hogy mit akarnak. Xem sok idbe került, csakhamar eléjökbe

jött lóháton Kloska is hat fegy^^ertelen gyalog-oláhtól kisérve,

a kik azt kérdezték Sehultztól, hogy a császár pártján van-e

vagy az urakén? Erre Schultz azt felelte, hogy mint katona-

tisztrl tudhatják, hogy a császár pártján kell lennie és azt kér-

dezte Kloskától, hogy -e a fkapitány ?

Kloska e kérdésre azt a választ adta, hogy e csapat fkapi-

tánya H(3ra fia, Juon. O csak a második kapitány és rögtön bele-

kezdett a panaszok felsorolásába. Schultz alezredes félbeszakí-

totta és azt mondotta, hogy az értekezletre jöjjön elé a csapatból

Hóra Juon és az a pap is, ki velk van bizonyára. Kloska erre

azt felelte : A pap nem jöhet el, mert az Probst hadnagyhoz
ment, a mi pedig Hórát illeti, Hói-a és teljesen egyek. Külön-
ben is Hóra most nincs itt, de majd eljön. Ekkor az állítólagos

Hóra Juon is egy kis aranyozott keresztet tartva maga eltt,

egész csapatjával együtt Schultz felé indult. Schultz rajok kiál-

tott, hogy a csapat maradjon vissza és csak a kapitányok jöjje-

nek hozzá. Ekkor Kloska és Hóra Juon három más ember tár-

saságában az aranyozott keresztet is magokkal hozva, Schultz

elé léptek s neki kezet adva, kijelentették, hogy Ö felségének

mindnyájan hséges alattvalói.

Schultz mindenekeltt azt kérdezte tölök, li(»gy miért csdí-
tettek össze annyi népet ?

E kérdésre eladták mindazt, a mit megelzen I'robst

hadnagygyal is közöltek, hozzátévén, hogy az ügyök egvúttal

az egész ország ügye is. Több mint 7 éve panaszkodnak elbb
élvezett jogaik visszanyeréseért, de nem nyertek idáig semmi
könnyítést. E köríilméiiytl kényszerítve, íb'ira útján, ki szemé-

ly(!S(!n utazott liécsbe, ( ) felségénél tohh ízhen alázat(»san panasz-

kodtak is. Folyamodásukra egy végzést kaptak, melynek román-
nyelv fordítását neki heniiitatják s a melyben Ígéretet kaptak,

hogy panaszaik orvosoltatni fognak és ök most csak e végzés

alapján állanak, ii-az ugyan, liog>' a kormányszék ügyökben
vizsgálalol iiidílolt, de ezt a \ i/sirálatot koiniveii vették és le-



— 92 —

lületeson is vitték keresztül s azonkívül több iiüiil 100 embert

elfogtak, a kik közül néhányan a Ixitozások következtében el-

haltak. Méu nidst is íoiiva vannak 5-en Zalathnán és L*-en

GiÜdon.

A második kérdésre, hogy miért liálioiílidiák meg a kíiz-

esendességet s miért k(")vetnek el annyi gvilkosságot, nnkor tud-

hatnák, hog}' ily módon épen nem nyerhetnek igazságot, a kö-

vetkez leleletet adták

:

A gvilkosságok tudtok nélkül és akaratuk ellenére történ-

tek. A'elok olyan emberek is egyesültek, kik nem tartoznak

hozzájuk. Akárhová is mennek, a IVUdes uiak ellen felbszült

Jobbágyok hozzájok csatlakoznak s a gyilkosságokat ezek köve-

tik el. Az elégedetlenségnek legfbb oka külíaiben az, hogv a

földesurak és az udvari tisztiek nagvon embeilelenül bánnak a

jol)l>;'igvokkal. a kiket, ha valaiuiéi-1 panaszra hozzájok mennek,

<tsszeszi(lnak és házuklx'il kikergetik. ..hololt ludniok kellene,

hogy k a császár felségének alattvalói és adót fizetnek."

Tehát kicsodák azok az emberek, a kik velíik vannak és

honnan jíittek V kérdé tlök Sehultz, mert tetteik után Ítélve tol-

vajoknál egyebeknek fíket sem tarthatja. Erre kijelentették,

hogy kíiztíik tolvajok nincsenek, meri fík mindnyájan uradalom-

lich emberek.

^híjd felszólította, hogvha van valami különr)s kivánsáuuk,

akkor adják elé most. Kire ismétellek mindazokat a kiviinatokal,

a melyeket két nappal elí'lhh rrohsl ha(hiag\iiMk is tudoniiisára

hoztak. Miután Sehultz n'szletesen szeniok elé ti'uta mindazon

törvénytelenséget, a mit elkövettek, niegi)aranesolla, hogy men-
jenek haza és otthon viseljék csendesen magukat, liogy () felsége

kr'gvelmét és bocsánatát kiérdemeljék. Küioniisebben meghagyta

H()ra állítólagos fiának, hogy hazamenet atyját keresse fel s

mondja meg neki. hogv ö is szélessze el csapatjaif s gondoskod-

jék arról, hogy azok. tzhelyeikhez visszatérve, ott nyugodtan

maradjanak. A maga részérl jx'dig igéretel tett, hogy ('»haj1ásai-

kat Nagy-Szebenben illetékes helyre fogia terjeszteni. .Miután

Hóra .luítu és Kloska csapatjoknak azonnal val(') szél oszlat ásat.

megÍLiéiték, azt kérdezték Schultztól, hogv mikoira kaj)hatnak

a kez<tkben lev kanczelláriai végzésre írásbeli MÜaszt s hogy
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annak meghallgatására ismét a mostani helyre gyülekezzenek-e ?

Erre Schultz megtiltott nekik minden további összecsoportosu-

lást, azt mondván, hogy neki csak a vezérekkel, mint kérelme-

sekkel lesz dolga és pedig Hóra jelenlétében. E czélból november
19-én Topánfalván meg fog köztök jelenni.

Miután az oláhok vezérei ismételten kérték a lupsai pópa
szabadon bocsáttatását, a magokkal hozott keresztre téve kezö-

ket, megesküdtek, hogy magokat csendesen \iseHk s az itt tör-

tént dolgokat Hérának is tudomására hozzák. Schultz ez Ígéret-

nek mintegy megersítéséül maga is megcsókolta a keresztet ^)

s mikor a vezérek a vett parancsot kihirdetni Probst hadnagy
kíséretében a tömeghez visszatértek, Schitz is odalovagolt. Az
oláhok levett süveggel s nagy tisztelettel fogadták öt s hallgatták

meg az egyesség kihirdetését s azonnal szétoszolva, falvaikba

visszavonultak.

,,]\losí már — xégzi jelentését Schultz — a felsbb kegyel-

mes parancsolatoktól függ, hogy a jobbágyok e kérései minden
további vérontás eltávolítása végett teljesíttetnek-e"? s nekem a

november lí)-ére adott találkozás alkalmával micsoda rendelete-

ket fognak adni? Ezúttal aztismegkell jegyeznem, hogy Kloska
.Juon mindjárt megérkezésekoi- elttem ugy nyilatkozott, hogy
most ugyan tölíik nem kell félni, de miután már rég sürgetik a

magok dolgát, jövendre majd rettentbb módon fognak fellépni,

ha nekik életükbe kerülne és bármeddig húzódnék is a dolog."

Mikor Schultz a feg\^Trsziinet megkötése után Nagy-Sze-

benbe ment, a fhadijaraiicsnok hadsegéde kíséretében a kor-

mányzóhoz küldötte jelentéstételre. A kormányzónál épen tiu-

sa«ág volt (!gy ült, mikor a l"liiid|);irancsnok hadsegéde jelentette,

hogy Scbullz alezredes szeinélyescii, szt'ival akar jelentést tenni.

A kormányzc't a hadsegédnek azt mondotta, hogy a jelentés írás-

ban való ellcijrsztését kéri; Scliidtz ezi'edesin'k pedig: ..A mit

tett, azért majd felelni fog" — s ezzel hátat fordítva neki, vissza-

ment a társasághoz.')

*) Und ich Itcsiiitifítc iliri'ii Sciiwiir iiiul iiu-iiu' Mitw irkmi^r iliinh

Küssuiit^ doH Krciizos.

') ItoHi'iifuld András luliiliii az KdiT-fóli' yyjtemt'iiybi'm L. S:il(íi/i/i

„\ llúiii világ: Krdólybon." I3i». I.
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A íulKidpai'aiK-snok.sáLr aztán Scjiullz Jolcnti'séli'robsl had-

nagyéval együtt átküldötte a kormányszékhez, mely november

10-án a Jázadás állására vonatkozí') felterjesztése kajM-sán felkül-

dötte Béi-sbe a császárhoz. E felterjesztésében íSehuhz küldeté-

sére vonatkozóan megjegyezte, hogy „minden körülmények érett

megfontolása után illetlen, helytelen és rósz következményeket

szül dolog, valóságos lázadásban lev alattvalókkal, mielfítt a

fegyvert letennék s egészen lecsendesednének, alkudozásba

bocsátkozni" s hogy errl t'gy átiratában a fhadparancsnokságot

is értesítette.

Ez említett átii-atábaii a kir. kormányszék röviden foglal-

kozik a lázadó oláhok lü'iioni pontba foglalt követelésével is.

A mi a i)arasztok jobbágyság alól való felszal)adít;isát és a kato-

naság kötelékébe való felvételét illeti, — írja a kormányszék —
miután arról már a törvény rendelkezett, a kir. kormányszéknek

nincs hatalmában határozatot hozni. A fogvatartott oláhokat sem

bocsáthatja szabadon a törvény felforgatása nélkül. Ezek közül

azokat, kik a zalathnai uradalomban elkövetett súlyos zavar-

gáséi-t és kártételért i)<)rl)e fogattak, részint fogságra, részint

l)edig halálra ítélték. A halálos ítéletek végr(>hajtása a legfelsbb

eldöntés leérkezéséig be van tiltva s így ezeknek ügye még füg-

gben ^all. A liubernimn ez átiratára a fhadparancsnokság

noveml)er ±2-0u n'jgtíin felelt és Schultz eljárását védelmezén

azt a megjegyzést tette, hogy ..Schultz elji'irását nem rosszal-

hatja, mert lényeges hasznot tett."

Schultz jelentésének bevezet s()rail)an azt, a mit telt, ugy

jellemzi, mintha saját elhatározásából tette volna, a fhadparancs-

nokság tudta és beleegyezése nélkül.^) Semmiféle hivatalosak-

irat sem bizonyítja tényleg és az egykorú feljegyzésekben s tudó-

sításokban sem találjnk nyomát, hogy erre a fhadparancsnok-

') Teljesen meg lévén gyzdve arról — irja jclí-nlésébon. — hogy

a inai szomorú körülmények között mind a mágnások és a nemesek bá-

torsága, mind pedig a nyugtalan jobbágyok vérének kimélése végett a

szelídség és az engesztelés eszközeihez való nyúlás a legsikeresebb lenne,

határoztam el magam arra, liogy a csajjalok vezéreihez megyek és szo-

mélj-es értekezés iitjáii gyzdöm meg arról, hogy micsoda emberek lenné-

nek s mi indította ket rendzavaró tetteikre '."*
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ság t utasította volna. Egyrészt azonban a szigorú katonai fe-

gyelem természete, másrészt az a iíörülmény, hogy Schultz eljá-

rását utólag a föhadparanesnokság helyeselte és a kormány-
székkel szemben védelmezte, azt bizonyítják, hogy Schultz, mikor

Hórával alkudozott és fegyverszünetet kötött, bírta a föhad-

paranesnokság helyeslését és annak intencziói szerint járt el.

És ez nagyon természetes is, mert a föhadparanesnokság hely-

zete és elfoglalt álláspontja olyas természeti! volt, a mely feltét-

lenül szükségessé tette, hogy a határozott és erélyes katonai

fellépés ideje mentl hátrál)b tolassék, vagy, hogy egyáltalán el

is máradjon. A fhadparancsnokságnak, mint már említettük,

határozott rendelete volt a fhaditanáestól, hogy minden tettle-

ges katonai fellépéstl tartózkodjék mindaddig, mig arra vonat-

kozóan nem veszi a fhaditanács parancsát. Báró Preiss ez ideig

még semmi i)arancsot vagy utasítást sem kapott a fhaditanáes-

tól. Nem tudta, hogy mit cselekedjék. Attól félt, ha erélyesen

lép közbe, megszegi a fhaditanács rendeletét, ha pedig továbbra

is tétlen marad, a parasztok lázadása az ország belbékéjére vég-

zetessé lehet. Egy ilyen békealkudozás és a kötend fegyver-

szünet eredménye idnyerés leend mindenesetre s ezalatt

akként tájékozhatja magát, hogy Scyllát kikerülve, nem szenved

hajótörést Chaiyl)dis szikláin.

Hogy a fparancsnokság és a kormányszék egymáshoz való

viszonyával teljesen tisztában legyünk, szükséges felvetnünk

azt a kérdést is, hogy miután késljl) a kormányszék meghatal-

mazotlja, Bruekciillial Mihály maga is tett ilyen békéltet kisér-

letet, egy ilyes lajliijú kn/jis lépésrl e két hatóság nem folyta-

tott-e eszmecserét ? A lázadás feinnaradt hivatalos irataiból tud-

juk, hog}^ november IJ-én írásban tárgyalt e két hatóság egy-

mással az iránt, hogy nem volna-c czélszer a lázadók táborába

egy császári kir. tisztel küldeni? igaz ugyan, hogy ez egy-két

nappal késbb tortént, mint az, bogy Schultz Kloskáékkal tár-

gyalásba ereszkedett, mindazonáltal Sehultz eljárása nem azért

nem tetszett a kormányszéknek, meri megelzte a végleges mej;-

álla|)()dás1 a kél liat('»sá;4 kozoii, baneni azért, mert nem felelt

me^ a kormányszék intenczitMiiak. A kormányszék nem azért

akail e.^N katoiialiszlet :i h'i/ndok Iiibor;d):i küldeni. bi»iív \ elok
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az íe^yvt'rszüiietel kOssíUi, liancin azt-rl. liouyezazokal a Icüvmm'

feltétlen lerakására sz(31ítsa fel.^)

Sclniltz prkláját követtvk at<il>l)i katonai csapatok paiaiu-s-

iiükai is. \gy kötött fegyverszünetet Ott alezredes is az alst'ileiiér-

megyei lázadó parasztok egy esapatjával. Mikor a tárgyalások

során felszólította ket, hogy adják el sérelmeiket és követelé-

seiket, a lázadók tál)orál)an lev parasztok egyike a következ

két k()vetelést állította oda a béke fi^itételéül : 1) mostantól kezdve

magyar nemes lábát be ne tegye az faliijok határába; 2) a

román parasztságot szabadítsák fel a jobbágyság aii'tl. A katona-

tisztek t'z alkndozó ei];\rásának megvolt az a .j('» eredménye, hog}'

a parasztok abban a reményben, hogy nekik biztos Ígéret tétetett

az iránt, liogv kívánalmaik teljesíttetni fognak, a további szer-

vezkedéstl elállottak és nagyobb részökben felhagyva a rablás-

sal és gyújtogatással, falvaikba haza széledtek. Az is bizonyos,

iiogy Schultz e békeaikudozása állította meg az olábokat Enyed
felé nyomnhisukban, mely város bizonyára arra a sorsra jut már
ekkor, mely b^í)-ben oly gyászosan ntóléile, kivált ha a

katonaság is, mint eddig tette, passiv szemlél maradt volna.

Sehnltz alezredes a Tibor falu melletti alkudozások befe-

jeztével ígéretet tett a lázadó oláhok vezéreinek, hogy a kor-

mányszék válaszát a l)ékereltételekre vonatkozóan november

lí)-én k(tz()lni fogja vei()k Toj)ánfalván, a hol a fökajiitánynak,

llorának is meg kell ez alkalonna jelemiie. Láttuk azonban,

hogy a kormányszék a Selniltzl('il hdznlt feltét( leket mt'g csak

íigy(ílmére sem méltatta. így hát Scindtznak tnlajdonképen nem
volt sennni közölni valója a kilátásba helyezett topánhilvi talál-

kozás alkalmára. Preiss báró fhadparanesnok azonban mégis

utasította, hogy a megigért határnapon jelenjék meg Topánfal-

ván s ott a békealkud(tzások ürügye alatt igvekezzéka mozgalom
v(!zéreit a hegyek közül szépszerével kihozni, vagy ha ez nem
sikerülne, akkor rábírni ;i h'izadí'ikal. Imgy fegyveiiikel lelegvék

és vezéreiket kiadják.

Sehnltz alezredes a föliad]>arancsii(»k lendelelél véve, no-

M A kir. korniAnysz^k jclontéso az iidvnri k.uifzplliiriálioz 17H4.

november 8(S.in



— 97 -

vember 19-én Abrudbányára érkezett. Megérkezése után a h-
ségre visszatért Inpsaiak megkötözve eléje vitték azt az egyéni-

séget, kivel ö november 12-én, mint H(3ra fiával s a lázadók egyik

kapitányával alkudozott. Ekkor sült ki nagy meglepetésére, hogy
az elébe \itt fogoly nem Hóra Jiion, mint hitte november 12-én,

hanem Uibar Urs, ki megelzen Incze Elek topánfalvi kincstári

számtartó gornyikja volt s a topánfalvi dúlások idején csapott

fel lázadó kapitánynak. Idközben történt, hogy ezt az Uil)ár

Ursot egy zavargás alkalmával a huszárok zbe vették. Csákója

és lova hátrahagyásával sikerit megmenekülnie. A tibori béke-

alkudozások után Hóra neve aláírásával a zalathnai jószágigaz-

gatósághoz levelet küldött, melyben 50 írtra becsült lovának és

csákójának visszaadását követelte, .,mert különben a Schidtz-czal

kötött béke nem lesz jó". Mikor Schiütz elé áUították, nemcsak
e levelét tagadta, hanem azt is, hogy lett vohia az. a ki novem-

ber 12-én Hóra fiának nevében alkudozott vohia. Késbb azonban

látva, hogy tagadása nem használ, tettét beismerte, de azzal

mentegetzött, hogy Hóra fia beszélte arra, hogy az neve alatt

vegyen részt az ismert békeértekezleten.

Ez a kellemetlen epizód — mint maga Sehultz mondja —
köztudomásra jutva, igen kellemetlen hatással volt az egész köv-

nyékre és reá is és belle azt következtette, hogy az oláh vezérek

vagy nagy sereg kíséretében, vagy pedig egyáltalán meg sem
fognak jelenni a kitzött topánfalvi értekezleten. Ekkor éjjel

Abriidbányán hált, de másnap 10 huszár kiséretében Kerpen^'e-

sen át 'ropáufaivára ment s ott Ilóráék után kérilezöskiklve, azt

az értesítést kapta, hogy Hóra és társai a megelzí'i napon csai;-

ugyan Topánfalván voltak s ott egy császári tiszl iiláii kérdezs-

ködtek s miután nem találkozliattak vele, Albakra, Hóra lakó-

helyére mentek. Mialatt a helységben véghezvitt dúlások nyomait

nézeg(ítte, egyszerre megi)i]larit()tta, hogy a nany-arauyosi he-

gyekrl egy lovascsapat íMeszkcMÜk le. Csakhamai' kitnt, hogy

ozcík Hóra és társai, a kik i ízért jöttek, hogy vele értekezzenek.

Schullz alezredes (íkkoi- iiieu|):ir:uicsoll:i. Iiogy másnap, november

21-én eltte jelentkezzenek.

Mintán ll(')i"a és társai a kapott parancs ko\etkeztében el-

tá\o>:i:ik, Sdnill/. ale/.redes kisérett''\cl eirNiil! IJisztnira meni.
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iiíjíry a környékbeli nép liaiiiiiilal;il kiisnuTJc l'yv lalálla. lu»i;y

a nép fsendcs és szokott napi nuuikájával. az arany-mosással

loiílalkozik slioüy általálian hajlandi't a békesséi;ie. Hálni vissza-

ment Topáníalvára. Kjjel l<tl»l> ízben havasi kiirt-han^^okat hal-

lott, u melylyel valószín ííen j(>ll adtak a k( uíi ltokvö községeknek

a másnapi íryiilekezésre. Másnap délután egy órakor Nagy- és

Kis-Aranyos, Topánfalva, liisztra. Lujjsa községek birái és

esküdtjei H«'irával együtt pontosan megjelentek. Ekkor Sclniltz

megparanesolta, hogy gyljenek össze a Topáníalva mellett el-

terül kis síkságon. Az egész (ilHI fönyí tiimeg a vett parancsnak

engedelmeskedve, a síkságon helyet loglalt és levett kala|)i)al,

csendesen állott. Hóra, Kloska és li! idsebb cudx'r a tömegiujl

kilépve, Schnltz elé járultak.

Schultz ekkor l'elszólítolta kt-l. hogy a relsöség [larancsa

értelmében, az öregek, az esküdtek és a vezérek november L'4-én

Krak('» és Tibor kozott azon a helyen, hol az els értekezletet

tartották, a császár ])aiancsolatának mejLíliallgatásárajelenjenek

meg. Erre az eltérben ;'dl(') vezet egyéniségek azt válaszolták,

hogy k csak ugy magokban Krak(')ig nem utazhatnak, ha i)edig

a községeket is magokkal viszik, nem ;'illhatnak jót, hogy valami

rendetlenség nem történik-e?

Ekkor Schultz azt mondotta nekik: Látszik, hogy lelki-

ismcretök ncnn tiszta, mert küb'inben magokban is elmernének

iiididni az útra. Felsziditja tehát ket, Iioiít tegyenek szinte

vallomást — és tudják-e. hogy miiele gyalázatos tettek által

veszílíMlék el () lelséuc kegvelmél ? ..Igenis vétkeztünk kii'dtá

az egész ol;di csa]tal térdre esve — és () l'els<''u(' kegyelméért

esedezve, iaéijiik. hogv niauiuikal reiHÍeleteinek icljcs l)izalom-

inal alávetjük, niiliclyl rajtunk, sújtott jobbágyokon segítve

leend. Kényszerítve voltunk e lé])éseke1 megteimi, hogy ily mó-

don kesíM'ves k(»i íihiiényeiid< s kérésünk a császár fülébe jus-

sanak."

Schultz erre nekik az1 in(»ndotta: ha vétkeikel beismerik,

jelentsék ki, hogv az elk<»ve1ett dolgokra ki csábílotta ? ..Az egész

czarina (uradalom, ország) tetle. — volt a felelel s kéi-1ék az al-

ezredest, hogy a magukkal eredetiben elhozott udvari kanczel-

láriai válaszokat lekintse uieu. Ib'tra és Kloska ekkor larisznvá-
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jiikból elvették a sz(')baníbrgó latinul írott válaszokat s odaadták

az alezredesnek, ki a vele lev Probst hadnagygyal megmagya-
ráztatta és értésükre adatta, hogy azoknak tartalma nem jogosí-

totta fel ket az elkövetett gonosz tettekre s hogy ket a gonosz

csábítók félrevezették és megcsalták. Most már nem marad hátra

egyél), mini megválasztani küldöttjeiket s azokat utasítani. In to-y

november 24-én Szász-Sebesben a kirendelt bizottság eltt a /
császár parancsolatának meghallgatására jelenjenek meg. A csá-

szár nevének említésére az egész sereg térdre borult s megígérte,

hogy magok közül az öregeket el fogják küldeni Szász-Sebesbe.

Ha gonosz tetteiket megbánják, folytatá az alezredes, ke-

gyelmet mégis csak úgy nyerhetnek, ha két dolgot azonnal tel-

jesítenek. Elször is adjanak át a katonaságnak mindennem
fegj^ert, lándsát és puskát, a mi nálok van. Másodszor az ket
megcsalt és félrevezet fczinkosokat adják ki tüstént, hogy

mea'érdemelt liüiitetésöket elvegyék. Erre azonban határozottan

kijelentenék, hogy fegyvereiket nem adják ki, mert, mint az

alezredes maga is láthatja, náluk legy\'er nincs és csak szokott

l)otjukat hozták el magukkal. Otthon van ugyan némelyiknek

vadászfegyvere, de mikor összecsdültek, csak l)altájuk s vas-

villájuk volt egynehány kivételével, a kik fegyverüket is magok-

kal vitték. \'('zéreiket sem adhatják ki, mert nekik nincsen^^k

vezéreik. Mindent a czarina tetl. Különben is a tz a Kn is

vidékérl csapott át hozzájok s k a Krös vidékiekhez csatla-

kozván, iigy hatoltak el Krakóig. Tiborig, ahonnan meghallván

az alezrcdesll a császár parancsolatait, csendesen visszaléilck

lakásaikba.

Az alezredes lál\:in, hogy csak mentegetik nuigokal. de

nem akarnak eng(!(lelincsk(Mlni. sziii'oi'úan rajok kiáltott: ..X'ala-

niint ironiányaititk az itt elöttcin álh'i két cnilici' kczéhcn vannak

(s ekkor ll(n-;ii-a t's l\li)sk;'n;i ninlatotl), ugy clrinclck nag\ Intel-

lel kell nekik biniiokésén ket ezért r()gtoii nianannual viszem a

ka1(Miai rliat('»si'(iilioz. liog\ olt a kTizst'gek iiuyi't a ti neveteklien

védelmezzék."

.1'] két emlterl ki nem adjnk !" kiállá az egész csapal.

a melynek egyik szárnya elre kanyarodott, hogy az alezredesi

bekerítse. v\z alezi'edes azonban e krilikns pillanatban int»gvizvo
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hidegvérét és lélekjolcnlétél, rajok kiállóit, hogy csriulcstMi

helyüköli maratljaiuik. A tonictí tMiirodphneskodett, de ii zaj

továbh tartott és esak ismétoh figyohiieztetés után lett csendes-

ség. Hóra a támadt zavart arra használta, hogy helyét elhagvtn

s hosszú juhász-buiidáját iiiagán'il levetve, a tömeg kí'izé t"ur:i-

kodott, a hol a t()i)hi oláh között Schultz már nem tudta lelis-

merni. Kloska iiein krívctte társa ]iéldájá1. Iiaiiciii nio/dnlallanúl

helyén maradt Si-hultz mellett.

Ekkor egy kis szünet után azt kérdezte : kihirdették-e n;'ilok

a közbocsánatra vonatkozí'i császári nyilt parancsot V A tíimeg

iííenlöleg felelt, de azért Probst hadnagygyal még (>gyszer ki-

hirdettette s annak egy nyomtatott példányát e szavakkal adta

a nagy-aranyosi pópa kezeibe: ..nehogy majd, midn a további

szerencsétlenség bekíivetkezik, e rendelet nemtudásában keres-

setek mentséget, fogadjátok el ezt az én kezembl; térjetek ma-
gatokba, maradjatok otthon csendesen s a felsbb ])ai:uicsn:ik

engedelmeskedjetek."

Az oláhok megigéi'lék crro Schultz alezredesnek, hogy pon-

tosan teljesíteni fognak mindent, a mit töhik kivan s azután a

hegyeken át, lakásaikra távozlak.')

Schultz e második követsége, a mint az cJíiadoitaklK')! ki-

világhk, nem érte el czélját, mert a lázadó oláhok vezérei nem
mozdultak ki hegyeik k(')zül. Megígérték ugyan, Jiogy az öregeket

el fogják Szász-Sebesbe küldeni, de ebbl semmi sem lett s ha

lett volna is, egész biztosra vehetjük. Hogy Hóra és Kloska nem
lett volna köztük. Fegyvereiket sem szolgáltatták ki ('s annál

kevésbbé voltak hajland(')k ezt tenni vezéreikkel, llogv miért

szerette volna báró Preiss azt, liogv a lázadi') okili parasztok

vezérei Szász-Sebesben megjelenjenek, kitíinik Hruckenthal

.Mihály noveinl)er -!4-rl kelt jelentésébl: ..Ila a felkelt |)arasz-

tok ví!zérei, holnap itt meg fognak jelenni, a min1 Scjnillz közölte

velem, a mit én azonban kétségesnek laiMok. akkni' a/ alezredes-

tl felállítf)t1 feltételekhez még azt is oda csatoljuk, lutgy adják

vissza a neine>.;ek1öl elveti (loliTokal s axtiin e kíildritiek k<'t/íil

') L. Sfhultz jelontósót a fhadparancsnoksAg'nak. \ir. l)nisuxi(íini

:

Kevolutiunoa Iiii Hóra. 2S1—2SG. I.
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egynehányat vissza fogunk tartani s még többet is megfogunk
közölök biztosítékul, kiket aztán lajstromba veszünk," Az oláhok

küldöttei nem jelentek megsigj^ Bruckenthal tervei sem sikerül-

tek. Schultz e második békéltet kísérletének is az volt egyetlen

eredménye, hogy a parasztokat \ásszatartotta megkezdett dúlá-

saik folytatásától s idt szerzett arra, hogy a legnagyobb mér-

tékben meglepett katonai és polgári hatóságok a helyzettel tisz-

tába jöhessenek és magokat összeszedhessék.

..A jobbágyok sokasága — különösen a románoké — hta

Bruckenthal ^lihály az udvari kanezeUáriához november 30-ról

Írott jelentésében — még a csendes, de a lázadás színhelyétl a

legtávolabbra es kerületekben is figyelmüket a lázadás felé há-

nyuzták, hiszik és (irömmel hallgatják a hamis ámításokat és

itt-ott már meg is kezdették tagadni a robotot, st az adófizetést

is, mely körülmény egyre növeli a nemesség félelmét." ..Még itt

minden csendes — írja november 17-röl a küküllömegyei foly-

tonos tábla, — de a nép rossz érzelm (übel gestimmt) és csak

egy lázítóra vár." Hasonló izgatottság volt észlelhet Magyar-
országon még a tisztán magyar ajkú hajdú-városokban, továbbá

a ruthénnel és románnal vegyesajkú Máramaros- és Bereg megye
egyes kerületeiben is. ..Hogy minden baj eUiáríttassék — íi-ja

József császár deczember 25-rl keltezett leiratában a budai

helytartó-tanácshoz, — mely a beérkezett tudósítások szerint

azon lázadásból származhatnék, mely Bereg- és Máramaros me-
gyékben, valamint ;i Hajdú vái-dsokban van készülben, a kir.

kamai-a ehiokét, Majlátli Józsefet meghízzuk, iiogy a szükséges

intézkedéseket stb. megtehesse." Biharmegyében három oláh

l»a|) :i tem])lomban hirdette ki híveinek, hogy a császár eh-en-

deltíj, Jiogy a i)araszt()kat katonáknak összeírják és ezentúl éven-

ként senki tíibbet adóban egy forintnál ne fizessen.

figy szóval, a |)()lgári hatósági )kníik nagyon sok okuk volt

Irini, liKgy az oláh ])arasz1oknak ez idáig még helyi lázadása

állali'inos |)araszt-lázadássá híjúI s a Dózsa-téle paraszt lázadás

szfirnyü napjai in(ígrijiiliiak. .Miiiián látta a kormány, hogy eré-

lyes fellé|)ési'(' a katonásai; it'szei("»l nem szánn'that. Sciudtznak

általa annyiia pcihorn'szkáh hrkélletö kiséilctéxcl egyidejülfi;

a \('s/,('(|clriii ;ihal;'inossii \ ;'il;'isi'i1 niegchi/iMKiö. maga is rj'ilépi'tt
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a líL'kéllclü kisc'rlciek útjára. Novenilx'i- ll-i-öl kelt i-ciKlrlrtrvcl

iitasítottH a kormányszék kiküldött biztosát, lí 11 iikriiilial Miliályl.

Iioffv eiívetórtöcn a £íTuiafplH''rvári |)ai'aiifsn()kkal. rrcllcrkoi-n

tábornokkal és Nikitics püspökkel, keressen egy niciihizliatti

román nemzetiség:ü eiryént s azt egyedül vagy katonaság kísére-

tében küldje el a lelkeit parasztok vezéréhez. H('»ráh<iz. hogy

liulja meg löle: mik az okai és czéljai e lázadásnak? Kgyúttal

adjttii llórának salvuseondnctnstis, hogyha akar, Szász-Sebesre

j(>lies.sen a kiküldött kormányszéki biztoshoz.

Bruckenlhal Mihály e megbizatás teljesiléséic Molnár Já-

nos szemorvost választotta ki. Molnár János, ki humaiuis és

l'elvilágosnlt szellem ember volt s ki a i-omáiis;'iii kiilliirálist(>r-

ténetében késbb vázolaiiíU') íig\clemreméltr) szerepet játszott,

szívesen magára vállalta e megbízatást. Molnár, hogy az oláh

pai-aszlok eltt nagyobb hitele legyen, magához vett (>gy keresz-

tet is és Szerenesés János Orosz gyalogezredbei i ká|)lár tái-sasá-

gában elindult és november Ki-án Xálye-Brád és l>ri'id mez-
város mellett l'ekvö oláh lalii eltt találkozott Kiizsánnal és lilKl

fnyi puskákkal és vasvillákkal leliegyverezetl csapatjával. A
parasztok k()rüllbgták ugyan Molnárt, de minden ellenséges szán-

dék nélkül. Ekkor Molnár azt ki'rdezle tolok : mikoi- és hogyan

támadt ez a lázadás V

..Ez a lázadás iigy támadt Teleié K rizsán, kinek \al<'(di

neve Márkul György volt. - hogy 17S4. júlin.sában Zalalhnára

mentem s itt Váradi koesmájában l't'ler. a kocsmáros azt kér-

dezte tlem : voltam-e (lyiilal'ehérvárott s ha nem voltam, kris-

csóriak mi is menjünk el és Írassuk tel mauiinkat katonának,

mert aki nem Íratja lel magát, jobbágy inaiad. A ki |)e(lig lel-

iratja magát, az nnnt katona, csak a császárt Ibgja szolgálni.

Három hét nn'ilva a kíizség lakosainak nevében elmentem ( iyula-

b'héi-várra, de nükor hazajöttem, szolgámat meuJánczolva és kél

oknimet IVildesas.szonyómnál, Szeheninént-I, l)ekot\(> taliiltaiii

azért, hogy (iyulalehérvárra mentem leliral kzni es a többieket

is felíratni. Ily módon iratkoztak fel a lohbi \ idékek is és az

egész orszi'iü.
"

..I)eliá1 lutnnan liidoil krvilr Molii.ír. hogv a/. ei>ész

ország ()ssze \aii iiAaV"
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..Hórának, a mi kapitányunknak írása van a császártól s

ennek erejénél fogva az emberek nem tesznek többé szolgálatot

az uraknak, hanem csak a császárnak, mivel Hóra személyesen

volt a császárnál és a császár a kormányszéknek is küldött paran-

csolatot, hogy mi ezután ne tegyünk szolgálatot az uraknak az

eddigi mértékben. De mivel az urak nem akarnak hallgatni a

császár parancsolatára, ezért azt parancsolta a császár, hogy mi
is, múlt az egész ország, katonák legyünk.

"

..De hogyan tartottatok gylést és hogyan kezddött ez a

zavargás '?

..Hóra nekünk azt izente, hogy gyljünk össze a mesztá-

koni határban s azonkívül írta is, hogy a császártól parancsolata

van és hogy gyljünk össze, hogy ezeket a parancsolatokat

nekünk tudtunkra adja és minket megkérdezzen, hogy a csá-

szárral vagy az m-akkal akarimk-e tartani ? Azok, a kik a csá-

szárral tartanak, menjenek el vele riyulafehérvárra. hogy hall-

gassák meg olt a további parancsolatokat. így eskiuhimk meg a

mesztákoni templomban, h(jgy majd meglátjuk, vájjon fogunk-e

tíibbet szolgálni az uraknak vagy pedig fegy\'ert kapunk, vagy
a parancsní^k ((jyulafehérvárott) más parancsolatot ád. Igymen-
liink november 1-én reggeli 8 órakor Kurety felé, de Hóra nem
volt ott jelen, csak Kiizsán, kit Hóra küldíitt."

..Miféle fegyvereitek v<jltak akkor?"

„Kezdetben, mikor elindultunk, hogy ( lyulafehérvárra men-
jünk, nem volt botnál más kézbelink. Némelyeknek az sem
volt."

..Mi az oka ennek a lázadásnak ?"

„Mindenckelöll téi-dreiiullva és könyes szemekkel kérjiik

kegyelmes császániiikal, hogy boc.sás.son meg nekünk, mert mi

szánjuk-bánjuk, a mit tettünk, mi szegény iVildesuraiuktól kinzotl

(íiuberek. .Vzután kérjük a császárt, hogy kegyeskedjék a job

bágyság igájától uiinkel megszabadítani és a császári .><zolgálatlt;i

f(íl venni, ugy a mint feliratkoztunk Clyulafehérvárotl, mert ha

újra a földesurak halalma alá kei-ülüid<, a/.ok méu i-osszabbiil

hánuíik velünk és az ors/ái;- lel fog lázadni."

..Ih'illia én nektek kijelenleni, hotiV a csá.szí'u- nem akarJM.
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liogy katonák IciiAclck. ki\;'il1 .i/im kili;'iL!:'isnk iiláii. a melyeket

elkövettetek?"

..Ha a c.'^ászár nem akaija. \u>íí\ katonák le<iyünk, akkor

/ ^mi enííedelmeskedni lognnk akaratának és parancsolatainak, de

ne legyünk többé jobbágyok és adjanak nekünk német tiszt-

viselket, de soha többé magyarokat."

..De hát miért akartok ti most egyszerre megszabadidni

nraitokt(')l, a kik veletek annyi j(3t tettek, titeket védelmeztek és

ha szükségben voltatok, minden módon segítettek rajtatok?'"

..Azért, mert az nrak visszatartották a császár nnndcn ren-

deletét, a melylyel könnyíteni akart a szegénj^ségen, st minket

nehezebb szolgálatokkal terheltek meg. Némelyek tlünk búzát

és más egyéb gabonát vettek el s a mellett a dézsmát is köve-

telték mindenkitl. Csak a vizért nem kellett fízetnimk s nnd-
nyájan eskü alatt valljuk, hogy húsvétkor és karácsonykor egj-

kalácsot, egy korsót, egy gyertyát és egy tyúkot tartozunk adni

az uraságnak s ha van valakinek két disznaja, akkor az úr el-

veszi egyiket ; ha jíedig nincs disznaja, akkor az uraságtcil való

leltében egyet pénzen vesz s azt adja oda az uraságnak. Kzen-

kivül akár van tehene a jobbágynak, akár nincs, mégis nünden
jobbág}' tartozik a földesúrnak évenként két veder vajat adni.

Mikor e miatt most 5 éve panaszt tett üjik a kormányszéknél, azt

a választ ka])tuk, hogv ezentúl csak egv vedret adjunk. Minden

Jiéten tartozunk négy napot dolgozni, noha némelyikünknek

nincs nagyobb földje egy negyed holdnál. St, a mi ennél is

több, a fVildesurak még an-a is kényszerítenek, hogy nekik szent

karácsonunk nai)ján fát hozzunk, azt mondván, mit bánják a mi

üimejteinket. Ha egj' olyan jobbágy elhalálozik, kinek jó háza

van, az özvegyet, ha nincsen fia, kidobatják a házb(')l ésbortoni)e

vetik, hogy igazán bevallja vagyonát, a mi férjétl maradt i-eá.

Aztán ezt elveszik tle s gvermekeivel egvütt kihiijtják a nag>'

viláiiba. hogv keresse mcy' kenyerét olt ('s iigy, a iiol tudja. St,

ha fiai is maradnak, de ezek még kis koiÚMk s nem tehetnek

jobbágyi szolgálatot, ezektl a kis gyei'iuekekll is elveszik az

atyáikt(')l oi'('»kr>lt fíildel. Iia felnnek, kényszeiílik, lio«^y újrii joh-

liágvi szolíiáliitokal tegV(Miek. bár nem adnak senuuit vissza n

s/iilciktj elv ("11 \ ;i<jvonl)('»l. Azasszonvokat is kénvs/erítik. hog\
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fonjanak és szjenek kendervásznat s ha az asszony nem tud jól

fonni, szni, akkor pénzzel kell fonatnia és sztetnie."

„Ezek az okok, a mik kényszerítenek bennünket kérni a

császárt, liogy egyszer szabadítson meg minket ettl a járomtól.''

..Végül még azt is kérjük, hogy ebben a járásban szüntesse

be a birtokok haszonbérletét. Maradjanak azok a kincstár kezé-

ben, mert az örmények, kik ezeket bérbe veszik, azokból a mi
közvetítésünkkel a legnagyobb hasznot akarják húzni s mi ezt

az állapotot tovább el nem viselhetjük. Azt is kérjük továbbá,

hogy bocsássák szabadon azokat is, a kiket e mozgalmak ideje

alatt elfogtak és bezártak.'"

Ha a lázad(') oláh parasztok sérelmeinek ez összefoglalását

összehasonlítjuk azon szerzdéssel, melyet a lázadó magyar pa-

rasztok 847 évvel elbb, 1437-ben kötöttek a kolozs-monostori

konvent eltt a magyar nemességgel, lehetetlen a ténybeli azo-

nosság mellett bizony(js hangidatbeli azonosságot is észre nem
vennünk : ..mivel uraik által — mondják a szerzdést inkább

diktáló, mint megköt parasztok, — mint vásárolt rabszolgák

nehéz rabszolgaságra voltak vetve, mert midn valakinek birto-

kairól — tartózkf)dás végett — más helyre akartak költözni, még
összes javaiktól és birtokaiktól megfosztva sem engedtettek el . .

.

l'raik azonban kérésökre füleiket bedugták, keresket nem liall-

gattáiíL meg s követeiket ('sáky László erdélyi vajda elfogatta,

lenyakaztatta és szétdaraboltatta.'"

Neüyodfélszáz év eltt a ]ázad(') parasztok a régi szent kirá-

lyok elveszeti, de elékeiitend sz;d)a(lság-le\('lére hivatkozva,

igii/olti'ik l;i/;i(l;'isiik;il, most pedig a császár a/oii kegyelmes ren-

deleteire, uielveket a földesurak elrekkentettek ugyan, de a me-
lyek mégis ott vaiuiak a Jlóra tarisznyájában, igazolásául annuk

a sok embertelen kegycítlenségnek és gyújtogatásnak, melyet

..az istentelen l;i/ad('i |)aiasztok" elkövettek. Negyedfékszáz év

történeti' tehát minden lanúlsiig és okulás nélkül folyt le!

A parasztok e \ állomását .MtthiiVr oll a lielysziuéu rouum

nyelven írásba foglalta és a loiueg vezeti ne\ök aláírása mellé

tett kéziiyomásidskal lulelesnek ismerték el. Hogy ez írás az

igazságot lai'talmazza s az ii'j'istudatiau parasztokat seuki sem
<-salIa mcL', li(''t pap iga/olta al;'n'r;is:i\ ;d. A n\ ilatko/at feloKasása



— l(K5 —

után Molnár nu'iiiuvrlL'. lioiiv ;izl n Íel8(")s«''g v\v ['nu:y.\ tcíjcszloni.

de e.sryútlal viláíjosiin ós határozottiin azt isniegmiDiidotta nekik,

hogy lázadó maíi-okvisolctc oíryenescn cllenkozik a császár aka-

ratával és liogy loljcstMi l<^h('tetlon az, hniry H(H'a l)árniilV'Ie \)i\-

rancsot is kapiiatott volna a császártól, kinek niaíras inélit'isj'ig:!

kül("'tnben sem engedi meg, liogy ;i ll('>i:di(iz iiasonlt't alacsony

sorsú oniborrol még csak szóba is álljon. Ib'ira ökci mcucsalja.

félrcvczcli s a legnagyobb szerencsétlenséub(> akarja d(»iiteni

nemcsak íiket, lianem az egész roni;'nis;'iii(ii. Aznl;in íigvelinez-

tette. hogy nyuüton maradjanak, mert elleid<ezö esetben a kato-

naság, mely útban van mindeni'elöl, meg fogja ket semmisíteni.

Erre az oláhok Szerenesés kájdár jeleidétében a Molii:'n'lól hozott

keresztre téve kezüket, megesküdtek, liogv nyugton fognak ma-

radni. „Hogy aztán — teszi hozzá Molnár hivck maradnak-e

ez esküh()z vagy nem '? — azt a jövend fogja megmutatni." '

)

Molnár e jelentésében nem tesz ugyan említést, de a késbbi

kiballaatások során kitnt és Szei-(Micsés káplár jelentése is

mondja, hogy ez alkalonnnal a lázad('ikkal I") u;i])i fegyverszüne-

tet k()tött, a melynek leleltt-vid választ fou- bozni követeléseik

teljesítését illelöíMi. K fegvvers/ünet kiivetkezlében Krizsán (Mo-

heréit elszélesztette, megparancsolván azonban nekik, hogy tar-

t('izkodJ;iiiak minden ers/akoskodástí'tl. de legvenek készen.

hogy ba szük.ség lesz, a legels \n\ó szc'tzatra megjelenli(>ssenek.

Némileg ezekhez hasonló békéltetési kiséi-letek nyomára a

lázad(') parasztok részérl is akadunk. Ez az úgynevezett béke-

idfimfihim, melyet Hóra nevében a zarándi lázad()k küldöttek

Ih'iinek Kih'oly maros-solymosi S('»tisz1bez. liogv jnttassn azt

Hunyad vármegye haspánjáboz.

Hrünek Károly a lázadó oláh [parasztok i' Itékeultiniiilnmál

novembei- 1 1-én juttatta r(Midelletése helyére. ..Siib liodierno dMlo

— íi-ja Ih'íinek e levélben Kriscs('»ri'('>l 1 )surdsa Miik. .Vbrudján

dnon és riidiii Aliriidj;ni Tetni llorra ne\íi k;ipit;iny,jnkti»i. nnni

depntatusok küldettek énli(»zzám ilyen izenetekkel. Iiogy Nagy-
ságodnak és ;iz Tktetes Nemes 'IVibh'niak sziindi'kjokat említett

') Molnár jel<'ntr'st'. DensiiHianii : .,lv«'viilnliuii<'!i ini llora" 1Í70

—

2't

lapok.
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Horni kupitányjukjiak és népének okvetetlenül megírjam, mert

ha nem, életemtol megfosztatva leszek bizonyossan. Mindezekre

én is ugy árgumentál(jdván, hogy ha tudtára nem adnám Nagy-
ságodnak és a Tktetes Nemes Táblának, minden dispositiójok

nélkül Nagyságtoknak, erszakkal megháborgattatnának : má-
sodszor, ha meg nem írom, életem elvész és az aerarinin is gWij-

tásokkal kárt szenved és Nagyságtok is minden készület nélkül

lettek volna és azért Nagyságlokat is alázatosan instálom, hogy
ezen kénytelenségemet balitéletre ne vegyék és véljék, söt inkább

kegyességekben béveimi alázatosan instálok."

„A mely izenetjök a fennírt Horra nev vezéröknek és köz-

népének e vala:

1. Hogy a nemes Vármegye minden Possessoratusaivnl

együtt a kereszt alá esküdjék, minden magzatjaival együtt.

2. Hogy nemesség többet ne légyen, hanem, a ki hol kap-

hat királyi szolgálatot, abból éljen.

8. Hogy a nemes possesorok a nemes joszásból lábokaí

végképen kivegyék.

4. Hogy szintén olyan adót fizctölv legyenek, valamint a

köz kontribuens népek.

5. Hogy a nemesi IVjIdck ;i k(>znépek kr)zr)lt kTívcIkezendö

felséges császárunk parancsolatja szerint felosztassanak.

G. Ha (ízekre Nagyságod és Tktetes Nemes Tábla a nemes

possessorátusokkal együtt reá tíllanának, békességet igéi-nek. a

mely békességre jelül nnnd a vána. mind a vTiros végeire és

(!gyéb helyek're fehér /.iiszl('i1 mcnlöl hoss/nlil) indra felállítani

kivannak.

Mindc/.ckrc pcdiiíicn Icrjniniisl pracliiiahinak a fenn niegirl

ii;iniin dcpnlalusokl lorranex íi ka pilsuiyjok parancsolat jiibol.hou'y

Nagyságodli'il, a Tklrlrs Xemes Ti'd)l;'it(')l és a nemes possessora-

t.ustól válasz menjen \as;h'na|i, a/a/ II r\\ Inijns estvére Kis-

e.sórra, Kriscs(')i-i Topa I )aiiillálio/. meil lia nem (mini fenyei2(^-

löznek) egész ei'övel kapil;'myjokkal egyíitl, hitek leiétele mi'llell

sennnivé tenni a/ helységei itivt'kt'/.nek.'í

') S:il(i,ii/, : A llnravilA^-' KhIÍ^IvImmi Ml 14J. I.
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A iii'im'sséii az(inl)aii nem Vdlt li;ijl;iiuló az ilyen béko-

ultimátuin-téle ajánlatok alapján békét kötni. Nem csüggedt el

sem a M'szedeiem, sem pedig a császári katonaság i)assiv maga-

tartásának láttára, hanem íelíegyverkezetl saját élete és jószága

védelmezésére. Kezd e tekintetben Alsófejér vármegye volt.

NovembíM- ll-i'l Balló Lászl(') alisjián jelenti a kormányszéknek,

lujgy az alsüi'ejéi-i nemesség saját védelme érdekében lellegyver-

kezett, liog;\' a hol szükséges lesz, segíthessen a katonaságnak.

Kemény Simon fispán fegyvert kért a gyulafehérvári paranes-

nokl(')l a nemesi felkelk számáia és kapott is i^OCK) ])nskát, pisz-

tolyt és líKX) löhényt, melyet legott szétosztott a gyiilalehérvári,

enyedi, sárdi és alvinczi magyarság között. Az enyedi polgárság

is fegyvert fogott s katonai gyakorlatokat tartott.

Alsófejér példáját kö\ ette Kolozsmegye. A vármegye köz-

gylése kimondotta a Aármegyei nemesség hisurrectiój át. A fegy-

veres mozgalom élére, mint fhadvezér gróf Csáky .János fisj)án

állott, kinek alhadvcv.éi-e Hánü'y (iyörgy volt. Kolozsmegye ne-

messége teljesen katonailag századokba szervezkedett s magát

egyemuhával és egyfoiina fegyverzettel látta el. Ezenkívül fel-

sz(')lította még 8zathmár vármegyét is, hogy ha telieti, küldjíin

Kolozsmegye segítségéi-e mintegy ÖO lovast.

Hogy a hunyadmegyei nemesség Déva várában miként

védelmezte magát, láttuk. Mihelyt a lázadás által kell(>tt meg-

lepetés nyomában támadt rémület els hullámai elsinudlak, a

nemesség itt is összeszedte magát és vagy egyes helyek védel-

mére szoi'ítkozott, vagy pedig kivomdl az egyes lázad*'* községek

megfékezésére. A küküllmegyei nemesség is katonailag szer-

vezkedett gróf Bethlen László és gróf Toldalaghi vezérlete alatt.

Marosvásárhely nemessége és polgársága lovas- és gyalogcsajnittá

szervezdött, egyrészt saját, másrészt j)e(lig a veszedelemtl fe-

nyegetett vidék védelmezéséi-e. Háromszék- és Udvarhely megj'ék

a koi-mányszékhez küldött felirataikban kijelentették, ht)gy a

nemí^sség fegyveres készenlétbe helyezkedett, hogy bármelyik

perczbeii indulhasson a meglámadott v;'irmegyei nemesség segít-

ségére. Közéi)-Szolnok, Kraszna és Köv:'ii- nemessége a Meszes-

iiegy.séu- aljában kordont vont, hogy ily nKxIon megakadályoz-

hassa a lázadás állrrjcfjésél. St a szomszédos magyarországi me-
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gyek is a legkomolyabb hadikészüldésekkel foglalatoskodtak,

így Máramaros megye rendéi kimondották, hogy egy 400 föböl

álló gyalog és egy 200 fnyi lovascsapatot szerveznek. Szabolcs

-

vármegye fispánja, Sztáray Mihály gróf pedig javaslatba hozta

az udvari kanczeUáriánál, hogy rendeljék el az egész magyar-
országi nemesség insurrectióját. .,A fegyveres nemességnek M
— írja gróf Teleki — részint már nyugalmazott katonatisztek

,

részint lelkes hazafiak alatti felosztása, a szolgálat katonai szabá-

lyok szerinti elrendezése, valamint többek által használt egyen -

ruhák harezias alakot kölcsönöztek a csapatoknak, melyek habár
rendes katonaság ellen keveset értek volna, az épen oly bátor-

talan, mint kegyetlen csoport ellen annak távoltartására elég-

séges hatással birtak." Fel van jegyezve, hogy Kolozsvárott a

nemzeti szellem és lelkesedés emelése végett még ank is magyar
ruhába öltöztek. Egyszóval, a magyar nemesség nem esett gyá-

ván kétségbe a rátört veszély hatása alatt, hanem múltjához

híven, jogainak és javainak fegyveres védelméhez készült. Mmt
késbb látni fogjuk, a nemesség e határozott lépése még magát

11. Józsefet is megdöbbentette, azt hivén , hogy ez egy bekövet-

kezhet polgári háború veszedelmét sokkal inkább provokálhatja,

mint akár csak Hóra véres lázadása is.

ííróf /'/•/(/./ Hoiiinl.ns : A llóra-ti'iiiindás törtónoto. 4l». I



VII.

II. József császár nézetei a lázadásra vonatkozóan.

.1 ihilco-ionHÍii tnrti'iii'tiróli' hiiii nziiihvn tüiiictik fel II. .lúzaef Diayatarfását

f lázaihÍHsal >^ze»ihen? A császár „keácetlai tutloiiiásKdl" lialljan lázddás hirct.

Eh'l uitézkeácsci l'juhh értesítések. A császár rendeletei, nieli/eket Bruckru-

tItalhoz, h. I'reisshoz és h. Sclinckniinhoz kühiött. K rendeletek vihájos ezáfo-

httcii a dako-román történetírók állításainak. A császár megdöbbenéssel értesül

az crdéli/i korinánifszék és a föhadparancsnoksáff vétkes huzavonájáról. Kemény

kritikában részesíti mindkettt, ti mibl kitnik, hof/i/ a föltadparancsnoksáij

tann,HÍtott tnagntartása nem volt a n^ászár intenrzióiiuik utegfelelö. A dévai

é-öt/tönhirósá;/ Ítélete miatt hanii/ra ift/ól a császár. Ez eset arra bírja, hoyn

els hclgcs intézkedéseivel ellentétben álló, ujabb uíasításokat és parancsokat

a/ljon ki. A föhadparancsnokság jelentésébl tévesen úgif értesül, hogy a kor-

mányszék elrendelte az általános )irmesi felkelést. Megdöbben és egyúttal meg-

parancsolja a rögtönitélö eljárással egyetemben a nemesi felkelés beszüntetését

is. Fj rcndelcicnek jellemzése és hatása. A föliadparancsnokot nyugalomba küldi.

.Tankorich grófot kir. biztosul nevezi ki. melléje adván katonai részrl Papilla

tábornokot. Gróf Eszterházy kanczellár nem értvén egyet a császár e rendele-

tével, megteszi rajok vonatkozó megjegyzéseit. A császár felelete Eszterházy e

ntegjegyzéseire. Konlradiktorius összeállítása a esásziír és Eszterházy lázadásra

ronatkozó nézeteinek. Párhuzam kettejük állainfcr/ini felfogása között. A császár

nézeteinek bírálata. A „Wiener Diitrium" fcihiiatalos közlése a Hóra-lázadás

elnyomásáról. E közlrmény kezünlbe adja a kulcsot a t sászár magatartásának

mcficrtéschez. Azért félt n lázaitás ellen energikusabban f-llépni. mert azt hitte,

hogy <i: ily niiidiin jirm-okdll rrnkftió ártalmas Irhrt siniál-polilíkai terveire.

I)(' (.'zck iili'ni vi/s<iáljiik Jiici;. liduy iiiíik'í li;il;'iss;il voU c

lázadás, melyei jíjlnrináii Ii(')i-ii és társai az i\ iievéhen iiidítoitak,

ma.Líára a császárra. Kzl Iciinüiik annyival isinkál)l) kritolcsséííünk.

luí'i'l a (lak(i-i-(inián szcllcniíi lorlénclírás niaiü" sem sziiiil nica-

c

li'izadi'isl úi^y tniilclni Jcl. mini a melyei lli'ra és liirsai J(')zser

<-sász;'ii- eln(''Z(''S(''vel, söl 1i1k<»s J<)\ áiia,u>iis:'ival indílollak u\v\i

az állala annyira írvíijoll mayvar nemesség- kiirtására. Mikor



— 111 —

azonban tudtára esett József c-sászámak a magyar nemesség

fegyveres fölkelése saját védelmére, attól félt, — mondják a

dako-rumán szellem írók és politikusok — hogy az egész Er-

délyben és Magyarországon felkelt magyarság nemcsak a lázadó

oláhok ellen fordul hanem összeköttetésbe helyezve magát

II. -József külföldi ellenségeivel: a poroszokkal, a hollandiakkal

és a francziákkal, fel fog lázadni a császár ellen is. Ezért József

nem támogatta tovább se nyíltan, se titokban Hóra lázadását,

hanem hogy nagyíjbb tz ne legyen belle, megparancsolta a

császári hadernek, hogy a Hóra szabadságharczát fojtsa vérbe,

így lett aztán a magyarok általános lázadással való fenyeget-

zése miatt H(')ra áldozata a magasabb birodalmi politika tekin-

teteinek.

A Dé^ ái'ól november 4-rl elindított legels jelentés ki-

lenczedik na|\ján noveml)erli2-én reggel érkezett Bécsbe, amely
késedelmen, ha tekintet])e veszszük az akkori közlekedési vi-

szonyokat, semmi dkunk sincs csodálkozni. Gróf Eszterházy

kanczellái* azi j-ögtön a császár elé terjesztetle, ki azt „kedvetlen

^idomásul véve" utasította, hogy egyetérten a budai helytartó-

tanács elnökével, azonnal indítson via Buda egy futárt Nagy-

szebenbe. A lutár utján kézhez adandc'i kéziratban a császár

uiegparancsolta a kormányszéknek, hogy egyetértve a loluid-

[)araiicsnoksággal, egész erélylyel üitézkedjék s ennek követ-

keztében a l;'izít(')k ellen rogt"inbirósági s hol a szükség úgy
kiváiiiiá, minden kímélet lélretételével tíirtén eljárás k(')vettes-

s(''k, mivel épen az ilyen bánásmód a tömeggel szemben kímélet.

N(t\ember ll-áii és 14-én ujabb jelentések és tudósítások

érkcíztek Erdélybl, mely(>kre vonal kozíuui a császár november

l.">-én teli kíiiönhoz intézkedéseket uról' Hadikhoz, gróf Nic/kv

i\ris1(')riio/, It. Scjiackiniii Lajoshoz, b. Ibiickenthal erdélyi kor-

nii'uiN Zí'dioz és l. I'rciss crílélyi röliadparani-snokboz kül(l(">tl It'ii-

fclsöl)!) kéziratailiiui.

..A/ oiiili paiaszlok oly hoss/.anlo. mint rclcllc clszomorili*

és veszélyes lázadását, s az elkövetett ki'yyetlenségeket és pu.sz-

lításokat egész komolysággal és egyszersinint lehel gyor.sa-

sággal kell orvosolni. .\ ji'tl elrendezeti ki'tziguzgalásnak a maga
leülVilih iÍL'\('lm(''t ari'a kell roidílania. liou\' az jíllunban úi!\ a
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személyeket, mint a viiiíyoiil illclülei- hékés Uiihiklás és köz-

bátorsáí? legyen. Mivel ezek oly botrányos módon meiísért(Mtek,

r»n azoiniiil a IViliMdiiarancsnokkal r(>vid iilon i'nyctértcnd s a

parancsokat a vánneuyékliez közösen loüják intézni s ii;y k<»-

vessenek el mindent, mi e lázadás leesendesítésére szükséges.

Mivel a röirtönbinKsáiri cljjnás az ily eselekheri a lounairyol)!)

rémületet okozza. Ön néhány megyei tisztviselt : alispánokat.

szolgabirákat vagy ülnököket a hadi csapatokkal ki fog küldeni

részint azéi1, hogy a lázadókat saját nyelvükön intsék, részint,

hogy a bujtogatok és azok ellen, a kik (dhmszegülnek, sonnnás

vallatás után rögtönitél bíróságot tartsanak s az elitélteket in

loco az ott kéznél lev hóhér által kivégeztessék. Önkényt érte-

tdik, hogy ezzel semmi visszaélésnek sem szabad tíirténni s

hogy csak a leghirhedtebb gonosztevkkel kell így bánni." Azt

is megparancsolja, hogy a görög vallású papságot is utasítani

kell, hogy az mindent (dkr)vessen, hogv a lázad('>k téveszméjük-

kel felhagyván, a tartozó engedelmességre visszatéi-jenek. Meg-
hagyta továbbá, hogy országszerte hirdessék ki, hogy '{(H) ara-

nyat fog kapni, a ki a lázadás fvezéreit kézreadja. Ezek telje-

sítése utíin pedig a kormán\'Z('» a lázadás eredetérl és okain')!

azonnal tegyen jelentést, mert ez a dolog neki, a császárnak

nagyon is szívén fekszik. M

Epén ily erélyes és határozott hangon utasítja rendeleté-

ben a fhadparancsnokot : „Nem kételkedem, hogy (in - hang-

zik a császári rendelet bevezet része — a távolból is a leghat -

hatósabb rendszabályokhoz nyúlt, hogy meggátolja az erdélyi

jiarasztiik lázadását, vagy ellenkez esetben, azonnal és a leg-

nagyobb komolysággal fog intézkedni e tekintetben. .Minek-

utána az ilyen esetekben a t(>megre a legers(0)b hatást az

agyúk szokták tenni, ön (í testr által haladéktalanul rendeletet

küld ( ryidafehérvárra, hogy onnan küldjenek Szebenbe egy

néhány ,'J fontos ágyút a szükséges tüzérekkel és lszerekkel

(!gyet(!mben, a melyek aztí'in a kell elfogatokkal éjjel-nai)|)al

oda szállítjuidók, hol katonaság van a zászlóaljak és hadosztá-

lyokImz val('» beoszt i'is \'éL'"e11.

"

') Da mir nun die.ses .selír am Horzen liegt.
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Egyúttal an-(jl is értesíti a föhadparancsnokot, hogy meg-
hagyta a magyarországi fhadparancsnokiiak, br. Schackmin-

nak is, hogy azonnal küldje Erdélybe Koppenzoller tábornokot

a De Vins és a Károlyi-féle két ezreddel, valamint Sturm tábor-

nokot a Würtemberg és a Berhehingen-féle dragonyos ezredek-

kel, hogy azt ott alkalmazhassa, a hol ez szükségesnek és

kívánatosnak mutatkozik, hogy ily módon a felkelket két tz
közé lehessen szorítani. Ha a nyugalom ez országrészben meg-

nem állott volna helyre, rendeli, hogy az I. román határörezred

legénységét tekintettel még fegyelmezetlen voltára, azonnal

századonként össze kell vonni, hogy a tisztek jobban felügyel-

hessenek rajok, hogy ily módon minden esetleges kihágás elke-

rültessék. A mi pedig a fellázadt népet illeti, ha az szétoszolni

nem akarna s a bujtogatókat kiadni nem akarná, akkor ellené-

ben erhatalmat kell alkalmazni, de csak adcUg, míg szétosztá-

sukat vagy megfutamodásukat látni lehet. Különben annak a

nézetének ád kilejezést, hogy a iohadparanesnok az alatta lev
Orosz- és Gyulai-féle gyalogezredeket, valamint a Lipót huszá-

rokat már is alkalmazta a lázadók ellen. Egyebekben arról is

meg van gyzdve a császár, hogy a föhadparancsnokság a

kormányszékkel teljes egyetértésben jár el a tekintetben, hogy

e rendeletei végrehajtassanak s hogy a rend és a nyugalom
Erdélyben mentl gyorsabban helyreálljon.

A magyarországi lohadparanesnokhoz, b. Schackminhoz

küldött rendeletében dicséretét és helyeslését fejezi ki, hogy a

]jarasztok lázadásának hírét hallván, azonnal két gyalog- és

lovasezredet kiildöll az ei-délyi határszélek felé s meghagyja,

hogy a küldött k:it()iiiis:iij(iii ki\ill iiiéu- kíildjön aniiyil. a mennyi
kezeügyében akad s a nu'iiii\ i a helyszínén szükséüesiiek nui-

tatkozik. Azoiikivül meghagyja, hogy TemesvárnU és Budáról

a nagyobb és gyorsabb hatás kedvéért a leggyorsabban küldes-

sen a lázadás hclyszinéríí egy néhány 8 fontos ágyút. Elrendeh

azt is, hogy Iliibe! ezredesnek küldjenek parancsot, hogy ha szük-

ségesnek látja, tekiiileltel az illyr-román határr-ezred legénysé-

gének fegyehnezetleiiségére, azonnal intézkedjék, hogy ktuuiyebb

felügyelet végett ez ezred legénysége századonként vonassék

(issze, hogy így iiiiiidiMi lehetséges kihágásnak elejét vegyék.

8
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A császár o liárom rondrictt'nrl semmi som Ichotnc ókc-

si'bb czáí'olain a clako-román írók azon állításának, hoíiy .Iózsl'!'

császár titokban pártolta H<'»ra lázadását és hocfv annak elnyo-

mására csak akkor adott komoly s batározott utasítást, mikor

a nomosi lelkelés öt a maífyarság forradalmának Icbotfísóirórc

fiíryelmessé tette. Mikor a császár e rendeleteit kiadta, méí? csak

sejtelme sem volt arról, hogy a nemesséíj kényszerítve a vesze-

delemtl és a császári katonása? bnösen passiv mairatartásától,

meyyénkéiit ieííyvert készül saját védelmére l'oirni. K nMidele-

tekbfil euyiittal az is kilíiiiik. hou'v az erdélyi császTiii kalnimi

kormányzat mairatartása egyáhalán nem ielelt meu" a csiiszár

intíMiczióinak.

Fj közben egyre érkeztek Bécsbe a lázadás egviís rész leteli

feltüntet jídentések. amelyekbl aztán alkalma nyilt a császár-

nak a legmélyebb keserséggel gyzdni meg azokról a botrányos

k(jrmányzati viszonyokról, melyek e lázadás kitörését* és hihe-

tetlenül gvors elterjedését úgyszólva megkönnyítették. A kor-

mányszék és a fhadparancsnokság k(»zött való áldatlan huza-

vona a császár eltt november 17-én lett ismeretes a korniiiny-

szék novembíM- S-r(')l keltezett jelentésébl. ..A kormány.szék és

•A fhadparancsnoksáíT kr>zrttt folyt jegvzékváltás — írja a

császár azon kéziratában, melylyel a kormányszék e jelentését

gróf P]szterházy kanczelh'niiak inegkíddötte — felelte botrányos

és tavaly kiadott utasításom i)onljaival egészen ellíMdu'zik, hogv

egy ily fontos ügybeji több napon át a piaczon keresztül egy-

mással leveleztek^) s jobbnak látszott n?. embei-ekel kifosztatni

és meggvilkoltatni eniredni, mini a kormányz('t tekintélyét any-

nyiban mcL^sérteni, hogy maga a fhadparancsnokhoz men-

j(Mi, vagy ez utóbbi szolgálati buzg(')ságból s emberszeretetbl

magát czélszer rendszabályokhoz val('i nyúlásra határozta

volna el a belyett, bogv méjj- egv lie nem éi-kezelt feleletre hi-

vatkozzék. -)

'; A Hriii;konthal-ház, a kormnjzó lakása t'-s a röliadparancsnok háza

mindkolten a nagyszobniii piaczon vannak, aliff 100 l(^pí'.snyiiv etryniástól.

*) A \>p nem írkezott Melot alatt a rsászAr azt a foIoIíHot «''rti, m(?lypt a

föhadparancsnoksáo: a kormányszéktl október IH-rl k»«It kérdC'soiro vo-

natkozóan várt.
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A császár nemcsak ebben találta hibásnak a kormányszé-

ket és a lhaclparancsnokság-ot, hanem számos más egyebekben

is. így a löhaditanács jelentésére vonatkozólag egyik rendele-

tében nyiltan megmondja, hogy a íhadparancsnokság „már
kezdetben nagyot liibázott, mikor a katonává létei végett mago-
kat jelent embereket összeiratta s hogy a szükséges katonai

intézkedések elmulasztása a c-sászár egyenes parancsára az er-

délyi fparancsnokság hibájául minsíttetett a kormányzóval

folytatott levelezéssel egyetemben." Harmad nappal késbb, no-

vember 2U-án a császár egyenesen elrendelte Preiss fhadpa-
rancsnok nyugalmaztatását is.

A császár kemény kritika alá ibgta a kormányszék eljárá-

sát is. Különösebben lekötötte figyelmét azon körlevél, melyet a

kormányszék a lázadás els napjaiban, november 8-án küldött

a közigazgatási hatóságoknak s melyben az alsóbbrend megyei

tisztviselknek szigorúan megtiltotta a nép zsarolását. ..A kor-

mányszéktl kiküldölt latin körlevél is nevezetes okirat— jegyzi

meg a császár erre vonatkozóan — fképen a 3. pont, melyben

a jelen események alkalmából a megyei tiszteknek utazásuk

közben minden zsarolás, pénzcsikarás és zsebelés megtiltatott,

mialatl tehát taeite értetdik, hogy az ily dolgok ott rendszere-

sen jiH'g szoktak történni. De a többi i)ontok sem czélszerek."

..Magyarország rcjsz alk(jtinánya fell — folytalja a császár —
a bármennyire megrögzött elitélet embereket is sikeresebben

semmi sem gyzheti meg, mint az, a mi most tíirténik, hogy

milyen rosszak a vármegyékljen fennálló intézmények."

1)(' legtöbb bosszúságot és legnagyobb megdöbbenést oko-

/otl a császárnak a dévai rögtönitélö biróság elhamarkodott és

kegviotlen eljárása. A császár errl jólormán azzal a hírrel egy-

idejen érlesíiit, hogy a kormányszék elriMideite a nemesi felke-

lést. Az einberszíM'etö császár a1t('>l léit. lio-^yba az általános

nemesi felkelés ténynyé loy* válni, a dévai eset számtalanszor

ismét lödiii ['it>y s az elki'seredídl nemes.ség saját ügyében birás-

k()d\a. oly nieutorli't eljiiri'íslioz fog n\ nini, mely orökítsszégVíMK

lesz kormányzatának. \v/. (tklx'ij november JJnil kiadott kézira-

íában nieg|iarani-s(ilja ivszterliá/v IVikanczelbirnak, Imgy s/nn

lessé meg a ni.ir elicndell i-dglunilélíi birt'tságot és vonass;;
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vissza az ordúlvi konnáiiyszúk azl a iciidelctét, moly a iicnu'si

felkelésre vonatkozik.

..Ery hozzánk érkezett jelentésbl — írja a császár e rend-

kívül fiijyelenireméltó kéziratában — kedvetlenül értesültünk,

hogy az összegylt nemesek, kik egy rendes megvei kíjzgylést

sem alkotnak, két helyen önhatalmúlag azon vakmerségre ve-

temedtek, hogy egvik helyen több mint (il). a másikban ])fdig

40 l'oglyot minden további nyomozás nélkül röntrmitin'iságilag

kivégeztettek. Mivel az ily elj:'uás az embei-ekel csak még jobban

elkeseríti és egyébként sincs sennni lias'/na. bár más lekintel-

ben a nép magaviseletét tényleg úgy lehet tekinteni, mint a

bosszú eredményét, mégis a népet a jó útra csak megcryzés és

saját hibájának megismertetése által lehet birni. K czélra jiedig

a megkegyelmezés és a szabadonbocsátás sokkal alkalmasabb,

mint a legszigorúbb büntetés, mivel szigorúság által a népet

csak el lehet nyomni, de nem egynttalmeg is gyzni s így a tz
a lerjels alkalonnnal újra kitíirhet. Ezt a hnmanns bánásmódot

kötelessége ()in)knek a nemes(^k szívére kötni, bármilyeji ke-

gyetlen megtámadtatásnak is vnjiak kiléve a fellázadt parasztok

részérl, mert külrmben iMztossiigra nem sz;'unítliatnak, süt ellen-

kezen, még nagyobb veszedelemnek teszik ki magokat a leu-

els alkalomnál. Ez okból meg kell rendelni a megyei hivatal-

nokoknak is és pediff a legszigorúbban, hogy ez emberekkel

szemben ne tanúsítsanak semmi bizalmatlanságot, mert kü-

lönben a parasztok látván, hogy a liszt vi.selk lelnek llök,

még vakmerbbek lesznek, A i'í'jgtön ítél bin'iságokat ez oklx'il

meg kell szüntetni, a letart(')zta1o1t parasztok azonban marad-

janak fogva mindaddig', nnu' Dévára foü' meimi az a bizottság,

melyet én kiiievezlfni, liogv vizsüálalol lai-lva. ki|iiiliatoíja a

l)nn(">s(")ket."

.. Legel.szíir is arra igvekezzenek binii a i»ai'aszlokat. liogv

újra vis.szatérjenek falvaikba s arra, hogv az enlökic menekül-

teknek szabad legveii njra lakásaikra térni, lia niegiuéi-ik. hogy

csendesen maradnak. Ez az egyetlen és a legbiztosabb eszkíiz a

rend- és csendesség helyreállítá.sára, mivel a nemesi ndvarok

el[)nsztí1ásán kívül a né|)esség csíikkenése is kár: a mi még
rosszabb, az oláli jiai-asztok nem mervén hazatérni, kiviindor-
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lásra szánják el magokat s ily módon a íoldmívelés is nagy kárt

fog szenvedni."

,.A legrosszabb azonban az, hogy önök elrendelték a ne-

messég általános felkelését. E téves lépésük után is hiszem,

hogy helyesebb belátásra fognak jutni. Egy ilyen felkelés elren-

delésére az én legfelsbb rendeletem vétele nélkül nincsenek is

önök feljogosítva s ezért ezt az elhatározást oly vakmerségnek
kell tekintenem, a melynek a legszomorúbb következményei

lehetnek a jövre nézve, mert az ilyen intézkedés minden bizo-

nyára csak nagyobb izgatottságot szülne, st esetleg bel- vagy
vallásháborút is jjrovokálhatna. M Ha a kormányszéknek kedve

lett volna ezt az indítványt megtenni, azokat, kik ilyesmire

vetemedtek, a legszigorúbban büntetném meg." Végül utasítja

a kanczellárt, hogy hagyja meg a kormányszéknek a rögtön-

itél bir(')ságok megszüntetését, a közbocsánat kihh'detését és

továbbá jelentené ki, hogy ..a nemesség felkelésének elrendelése

nemcsak legnagyobb kedvetlenségére szolgálna, de érzékeny

büntetést is vonna maga után."

A_('Sászár e rendelete és a november 15-kérl kiadott els

rendelet irányzata és szelleme között lényeges kiUönbség van.

Az elsben csak az lebeg szeme eltt, hogy a lázadás, mely kor-

mányzatát csak kompronúttálhatja, minden ervel és gvorsan

elnyomassék ; ('bl)t'n pedig, támaszkodva azon hiformácziókra,

melyeket az erdélyi fhadparancsnokságtol vett, inkább a láza-

dás sajál felfogása szerint val(') okait véli (Mbb niegszünteten-

dknok, hogy ily módon aztán maga a lázadás is minden szigo-

lúbl) eszköz alkalmazásba vétele nélkül megsznjék. ..Az erdélyi

ofáliok liáborgásáról fcikiildí'itt kiil()nb()z tudósításokbc'tl irja

ugyancsak Eszloriiázy kanczeilárhoz intézett egyik kéziratá-

ban — világosan lehet kíivetkeztetni, hogy a lázadás szelleme a

földesurak ;dtal jobbágyaik irányában gyakorolt st)klele nyo-

másból eredell, kikre nézve az úrbérnck már rég megigéri sza-

bályozásához hozzá lógni clmulaszlolták." A lázadás oka tehiil

') A császár tóvod, imil a konnáiiy8zi''k noin riMulflto el a nomosi

lolkclóBt. hanoin fsak a fluulimranrsnok pressiuiiálására kilátAsha liolyt'zti>.

A lYiszlotos IVilkelóst a voszodcItMn nyomása alalt «z oj^yos vármegyék ívn-

(lüllék ül.
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a íükk'surak losz báiiásiiKulJa és az. lioíiy az úrhóit ólrthc Irp-

tetni elmulasztották. JJa-' kik muhuszluttiik el ? A kürmáiiyszék.

így tehát a lázadás okainak kinyomozása és a bajok orvoslás i

.sem bízliatt'i a kormányszékre, hanem egy részrehajlatlan nyo-

moz(') bizottságra. Nagyon természetes, liogv ennek a részre-

hajlatlan bizottságnak sem a koimányszék hivatalnokai, sem az

erdélyi kfizéletnek emberei, kik ..a magyar rósz alkotmánynak"

és ..a hibás megvei intézmények'-nek hívei voltak, tagjai nem
lehettek. Ez okból, egy második kézirall)aii kii\ biztossá gn''!'

Jankovich Antalt, a hétszemélyes tábla biráját nevezte ki. mel-

léje adván a katonaság i-észéröl I*a])illa tábornokot.

(iróf Eszterházy kanczellár azonban nem értett mindeni)(Mi

egyet a esászárral s ezért november '2'2-y()\ keltezett lelterjeszté-

sében megtette i-ájok vonatkozó legalázatosabb észrevételeit.

Eszteiházy kanezellár e lelterjesztése, a császárnak rája tett

megjegyzéseivel együtt kétségen kivül a H(')ra-lázadás egyik

legérdekesebb okirata, a mennyiben A'ilágossá teszi elttünk azt

az ellentétet, mely e lázadásra s iigysz('ilván az egész socialis

politikára vonatkozóan a császár és a még leghiggadtabltan

Lntiidiijkozt) magyar hivatalos egyéniségek közíUt is fennforuotl.

..A nemesség — mondja Eszterházy — elvesztette majdneni

minden vagyonát, st télire igen soknak méa hajléka sincs.

E tekintetben tehát intézketlni kell."

..A veszteség— Teleié a császár— mely a nemességet érte.

szerencsétlenség ése miatt nem lehet érdekükben semmit tenni,

mint nem lehet azok érdekében sem. kik a vélcilrn következté-

ben vagvonukban kárt szenvedtek.

"

..1'] \ id(''keken az (isszes gabonái Iclpfizsclték, a borlés

cgvéb italt eleresztették s c niiall intézkedni kell. iiogy gabonát

hozzanak a Háns:'iub('il úgv a nemesség, mini a koziuiséii

részéi'c."

..Miután csak a nemesi udvarok éu'tck le — hanírzék a

császár megjegyzé.se — és egész falu nagvon kevés, nem szük-

ség sennni más intézkedés, mint megengediü az élelnüszerek

vámmentes szállítását a J^ánságb(')l és Erdély lobbi részeibl."

„A nü az anmestiát illeti írja Eszterházy — hozzá kel-

lene tenni, hogy ez nem terjeíl ki a lázadi'»k l'öníikeire. Aumo-
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stianak csak akkor van helye, ha az emberek egy bizonyos ideig-

visszatérnek lakásaikra és megtérítik az okozott károkat. Ha ez

nem történik meg, akkor a rablók jutalmazva lesznek rablásai-

Kert, mig az üldözött tisztviselk és nemesek kétszeres büntetést

szenvednek és jövre nem lehetnek biztosak házaikban."

..Azon a két egyéniségen kivid — volt a császár válasza—
kik a Schidtzezal való alkudozásokon jelen voltak, nagyon
nehéz megkiüönböztetni a lázadás fnökeit. Hogy a csendesség

helyreálljon s az emberek visszatérjenek házaikl)a, az anmestiá-

nak általánosnak kell lenni és csak a vizsgálat alkalmával

kitn vezetket kell, de más ürügy alatt, felelsségre voimi,

mivel máskülönben a tömeg tanácsaikat követve, együtt marad
és nem fog szétoszlani.

"

..Meg kell hagyni Jankovich grófnak, hogy ezekkel az

emberekkel komoly és erélyes hangon beszéljen, mert ha Jan-

kttvicli gróf Ígéretekkel és szép szavakkal kecsegteti, akkor még
jobban megersíti abban a hitökben, hogy helyesen cselekedtek."

..cjankovichnak — jegyzé meg a császár— úgy kell beszél-

nie, mint részrehajlatlan és igazságos embernek, mint a király

küldöttének, azaz szigorúan azokkal, kik sem be nem ismerik,

sem meg nem bánják vétkeiket, — meggyzen, hogy felvilágo-

sítsa tévedéseikrl és l)uzgónak is kell lennie, hogy felfedezze

az igazságot tekintet nélkül bárkii'e és résztvev lelknek, hogy
végét vethesse a visszaéléseknek és az elnyomásnak és tettel

mutassa meg a parasztoknak, hogy teljesíteni fogja nnndazt, a

mi igazságos s hogy visz(jnt tolok is nyugalmat és engedelmes-

séget kivan."

Eszterházy a lázadás egy e.-^etleges iijabl> kitörését tart\a

szeme eltt, azi javasolja, hogy a hegyek közölt elszórt házakat

a völgyekben és a hegyek lejtin vonják össze nagyobb köz.^é-

gekbe.

,.A há/ak oss/.chb vonása — veti {'llcn a császár — külö-

nösen a hegyes vidékeken, a hol a nnvelhelö földek annyira

szét vannak szórva, nagyon eltávolílaná az embereket foglalko-

zásuk helyétl s azért nagyon terhes lenne a népie. K/A a javas-

latot fíiggben kell hagvni."

..K'oni:'ni iskolaikat kell mentl li:iniai':tltl) aUilani i .'.*'ii a
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vidékeken— javasolta ininteüv jjiarscrvativumul Eszlerhúzy—
liosy ez enibtMvklMÍl, kik inkálilt vadállalokhoz hasonlítanak,

állami)ol£rárokat lehessen nevelni."

..líraz ucryan. hos:y az iskolák szükséiresek — veté ellen a

esászái" — de a házak szétszórtsáíía miatt ez nauyon nehéz és

nem is fop:na íTyiimolcsíJzö lenni, — de talán éjx'n olyan üdvös

lenne, lia ez oláhok földesurait is az iskolákhan johh elvekre

tanitanák."

..Az ui'bér lievezetése, kiilrtnítsen a mostani idöhen. a leu--

rosszahb krivetkezményekkel j;'ii'na. Majd ha a c-sendesséíí hclyi-e

;ill mindenütt s lehet remélleni annak állán dósá,s-át, érkezik r\

az m-hér ideje is. Mert, ha ez ujahh intézkedés Javukra válik,

akkor azt hiszik, hogy erszakkal mindent kivihetnek, ha pediir

nem fo^ nekik tetszeni, akkor a zavargásokat uji-a kezdik.

Miután ezek a zavargások a fiskális birtokokon kezddtek s

icszkíik ma is ott van, másrészt a hányahat(')ságok tisztjeinek és

más részrehajlatlan egyéniségeknek jelentéseibl konstatálni

lehet, hogy e cseselékkel a bányászok és más szabad emberek
is egyesültek, esakhoíjy zsákmányolhassanak, és hogy e czélra

a tömeg Magyarországból és a IJáiisáulxd is hozzájok sereglett

s az is bizonyos, hogy a zalathiiai uiadalom jobbágyai küldíittek

mindenüvé emissariusokat a jjarasztok t'elbujtására, eléggé vili'i-

gos, hogy e tolvajságok oka nem a nemesség szigorú kemény-
sége volt s hogy ennek következtében az úrbér nem segít sem-

mit. A mi azt a vádat illeti, hogy e lázadás oka a nemesség
kegyetlen.sége volt, ez ellenk(>zik a tapasztalattal is, mert akkor

q,^magyar, székely és szász jobbágyok is egyesültek volna velk,

a kik földesuraik részérl esak olyan bánásmódban részesülnek,

mint az oláhok; de ez nem tí^-tént, st ellenkezen, az obihok

ezek köizül is többet megr)ltek."

I-ire a császár a következ megjegyzést tette:

..Az egész világ tudja, hogv 10 év ('»ta az íisszes erdélyi

jobbágvok, de külr»n(isen az oláhok folytonosan és kitart(')an j)a-

naszkodtak a rol^ot ellen és k<>nsta1álhat('t (ikle\ elesén, hogv

még a boldogult csriszárné ('i felsége a legén'' Ívesebb rendeleteket

adta ki az úrbéri szolgáltatások rendezésére s h(»gv ezeket az

(isszes rendeleteket állan(l(')an meghiúsították és csak termesze-



- 121 -

tes következmény, hogy a hol elnyomás van s ahol a javításnak

még csak lehetsége is hiányzik, ott nyugalom sem m-alkodha-

tik. Ismeretes dolgok, a melyeket eltagadni nem lehet, hogy a

zalathnai uradalomban a visszaéléseknek egész tömege volt az

ellenök való panaszokkal egyetemben és hogy a kincstár a

bányaigazgatósággal egyetemben semmit sem tettek arra vonat-

kozóan, hogy ezek a visszaélések megsznjenek, st ezek a ha-

tóságok elvakítva tisztviseliktl, még kísérletet tesznek, hogy

magokat mentegessék. Tény az is, hogy ilyen panaszok még
április óta elintézetlenül hevernek. Hasonló dolgolv történnek

más bányavárosokban, igy Nagy-Bányán is, a hol a zsarnokot

Mitis udvari tanácsos testvére képviseli és a testvér idefenn az

hibáját védelmezi. Kétségtelenül Jankovich grófnak vizsgálatot

kell tartania Zalathnán is, hogy végét vesse az ilyes panaszok-

nak és megbüntesse a vétkeseket. De egyúttal végül életbe kell

léptetni az urbért is, a melyet annyi elmunkálat után méltá-

nyosnak talált a kormány is, a kanczellária is. Ily módon aztán

igazság tétetik ezeknek az embereknek is, mert valamint a lázadó

oláhot felkötik, lefejezik, agyonlövik és más súlyos büntetésre

Ítélik, azonkéj)en az panaszai orvosoltatnak s egy igazságos

úrbér is életbeléptettetik, ^) a melyet a királyi hatalom erejénél

fogva úr és paraszt egyformán tartozik respektálni. Ily módon
aztán nem lesz meg az a téves hatása, a mit i'm gyanít."

..A iié[)szánilálást ell kell halasztani mindaddig, mig a tz
teljesen ki nem alszik és ])edig annyival inkább, mert egynehány

község konskrípeziója volt egyenes oka e zavarok letörésének,

ííasonloképen meg kell szüntetni a jobbágyok és határöi-r)k el-

kíil(»iiílésén' vonatkoz(') munkálatokat is, mivel a hátszegvidéki

ii(''|i nagyon elszóródott s ennek következtébiMi c munkálatok

Nciu releliieliick lueg kitzött czéljuknak."

..A Jiéjiszámláiás válaszolá a császár sennniféle (isszt'-

fiiggésben sem áll ezekkel a zavargásokkal s hogy e/.t mcLnuu-

') Sü wio dcr aiilViilirerischo ^\*alInc•ll giluiigt. ^íekupfl und lodt-

(ÍCHchossen, duiiii /ii andfivn scliwercii Strafon vrrurtlu'ilt wonltMí .
alsi-

aiicli soinc Hi'srIi\V( rtlcii IicIioIhii uihI lin angoniossoius l rliariuiu riu

jícführct wordi*.
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tassuk, tovább is rolytatiii kell, külr)n(')sc'n az oly kerületekben,

hol nem volt sennni zavargás s a hol nem is lehet ennek l'olytán

azt a kil'ojsást tenni, hogy az emberek nincsenek odahaza. A mi

pedig a jobbágyok és a határön'ik elkülönítését illeti, az erre

vonatkoz('> mnnkálalok Ih'ilszeíividékén is liigiroben marad-

hatnak."

.Iank(i\ ich teljhatalonnnal vah'i rcliiiházásál ill)'t("K'n Kszter-

liázy a k('»velkezö észrevételeki't teszi:

..Az els leglelsöbb kézirat szerint -Jankovicii csak a nyu-

galom helyreállítására és a zavargások megvizsgálására küldi'-

tett Erdélybe. A tegna]) érkezett királyi kézirat szerint .lankovich

hatalma arra is kiterjed, hogy a tisztviselket letehesse és tet-

szése szerint másokat is nevezhessen helyökbe s azonkívül arra

is, hogy véleményt adjon az urbérre vonatkozóan. E rendelkezés

értelmében az összes megyei hatóságok dankovich alá rendel-

tetnek s miután ez összeluggésben van a legtöbb jujjitikai, k<'»z-

gazdasági, st jogi intézménynyel is, lehetetlen, hogy zavarok

ne támadjanak s a kormány összes tekintélye meg ne sennni-

süljön, a melyet ])edig külíWnisen e i)illanati)aii lenn kell tartani.

Miután Jankovich nem ismeri az eidélyi viszonyokat és embe-
reket, lehetetlennek látszó dolog is, hogy a tisztviselket helye-

sen megválaszthassa. Ez okbiU azt sem lehet remélleni, hogy
az mbért helyesen megítélje, mivel e czélra ismernie kellene az

ország összes szükségleteit, tekintettel politikai és természeti

viszonyaira, holott ö egyszer sem volt Erdélyben s így annál

kevésbé ismeri. Ez okb(')l Jankovich hatalmát az els javaslat

értelmében csak a lázadás okainak kikutatására kellene korlá-

tozni és egyúttal utasítani is. hogv a kormiuiyszékkel teljes

eiiTetértésben járjon el."

...lankovicbnak niiiideneseli-e lialalinal kell adni — vála-

szolá a csász:ii- — aria. Iiogy a megvei és kincst;'ui tisztviselket.

ha vétkeseknek találja, letehesse s helyökbe m:\soka1 is tehessen.

A nnnlot, hogy az iuIx't inikt''n1 l'oii (''leiliclt'iilcldni, ablx'tl ;i

czélbíd kell közölni, iiog\- míikodése közben erre vonatkoZ(')an

utasíthas.sa a néjiel és az in'a<lalmi tiszteket, az úrbér életbe-

léptetése azoid)an kétséukivíd a kormányszék és a megvék fel-

adata lesz (''s cs;ik abban az eselbcn kell e^x nelii'uiv biztosi
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kinevezni, ha ezek u hatóságok nem járnának el komolyan és

kötelességszeren."

Csak össze kell hasonlítani a császár és Eszterházy kanczel-

lár fennebbiekben contradictoriusan összeállított nézeteit s nem
lesz nehéz Ítéletet mondani, hogy az adott körühnényeket tekintve,

kettejök közül, melyik nézte érettebb felfogással s államférfiúé-

hoz méltóbb álláspontról a helyzetet'? Eszterházy kanc-zellár

ellenvetéseiben a tényleges lielyzettel számotvet államférfiú

felfogását látjuk megnyilatkozni, József császáréban pedig a

régi rendet és társadalmat minden áron saját ké])ére és hasonló-

ságára teremteni akaró njító kíméletlenségét és könnyelmségét.

A nemesség élelem és födél nélkül maradt a parasztlázadás

következtében. Elemi csapás, melyen nem lehet, de nem is kell

segíteni. A parasztság nyílt lázadásban van, követelve nemcsak

a jobbágyság eltörlését, de egyúttal a birtokosok földjeinek fel-

osztását is és a császár úrbér életbeléptetésével akarja lecsilla

pítani azokat, kik égetnek, rabolnak és gyilkolnak. A kiahuma- nr .^

nismust, az embei'szei-etetet folytonosan ajkán hordja, egy y ^

résztvev szót sem bír ejteni a kifosztott, megsebesített, felége-

tett és legyilkolt magyar nemesség érdekében, hanem szívtele-

nül gúnyolódva, háiiylorgalja ainiak hibáit. A közveszedelem és

a megdöbbenés amaz érzete, melyei e lázadásnak szcirnyü ki-

hágásai minden nemes sziv eml)erl)(Mi felkeltettek, nem képes

elnyomni a császár g\v ülöletének cinikus megnyilatkozását azon

magyar nemesség ellen, melynek egyedül volt bátorsága az

még sehol ki nem ])r(')bált theoriákoii felépült reformtörekvései-

nek ellenszegülni. A Hóra-lázadás 11. József kormáuyzalának

közigazgatására tagadhatatlanul sötét árnyékot vet. De a/ a

szívtelenség és államférfiú köimyelmség, melylyel ettl a láza-

(lástí'il sújloH magyar nemesség szenvedését és sorsát nézte.

rciiiicii dicséit cmberszeretetére és humanitására szintén nem
físelíélyebl) árnyékot borii, lla -lii/scf császár megmaradt volna

azon az álláspont j;iii, niclycl ni)\t'nil>('i' lÖ i-nl kelt els kézirat:i

ban ciroLiliiil s nem iidoll \(>ln:i kés('il»lti i'endcleteihen ezzel

c||(Mik('/,<") (ilymi p;n;incs(t|;ilok:it. niclvrkcl rrnnclti* \;i/.oltunk s

;i melyek csak aii:i voltuk alkalmiisok, hogy az erdélvi polgári

és katonai hati'iságok li;il>o/,i'is:'il és ingado/.iisiil nici;- jolihan no-
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véljék, nem It'tt volna kénytelen késöl)l) IVíJdahnasan konstatálni,

hog}' ..az Krilélyben folyvást tart(') clIenszcLrülés öt szerlVilOtt

kedvetleníti. mert fájdalom I mindjárt kezdetben az illetk nem
úgy jártak el, mint kellett volna, hogy azt euész komolysággal

megakadályozhassák." Miért nem j;\rlak cl úgy^ Az eladottak

után kíinnyü kitalálni.

A béfsi hivatalos „Wiener Diarinm"-iian 17SÖ. január ö-én

a Hí'ira-lázadásról egv hivatalos jclleiii'í nj(l(ins:iu' jcIímiI meg,

mely iuy hangzik

;

„Az Erdélybl érkezett iitolsí'i indósításokból kitetszik, hogy

az egyesült Íliuiyad-Zarándmegye egy részében ossz(»sen'glett

pártüt oláhok ezélszerüleg lett katonai intézkedések folytán,

miután téveszméjöket részint a j)üs})okr)k, i-észin1 a politikai

hatóság kiverte, minden erhatalom és vérontás nélkül lakhelye-

ikbe mindnyájan visszatértek, nálok lev kevé.<i fegyvereiket le-

tették s vétkeiket bánatosan megismerték, egyszensmint az ket
tévútra vezet s a hegyek és erdkbe menekült gonosztev H(')ra

és társa, Kloska fíUkeresésében s elfogásában fáradoznak." Enn^k
az újdonságnak szerzje nem csekélyebb egyéniség volt, mint

maga a császár. — ..Kedves Esztei'házy, — írja a császár az

idezárt tudéisítást az erdélyi háborgásokn'd. üu a mai Wiener

l)iariuml)a azonnal be fogja iktattatni.'

Ez a kis, sajátkezüleg fogalmazott újdonság igen éidekes

psychologiai kulcsúi szolgál a csá.szárelázadiissal szemben tanú-

sított egész magatartásához. A császár a sugalmazott hivatalos

liirlapi közlemények ma is szokásos igazmondásával azt a té-

nyekkel ellenkez dolgot konstatidja, hngv a bizadás mind(Mi

erhatalom és vérontás nélkül csupán holmi közelebbrl meg
nem határozott katonai intézkedésekkel és rábeszéléssel csende-

sittetett le. A császár érezte, hogj' egy fegyveres erövíd elnyomott

lázadás alig volna másnak minsíthet, mint reform-politikájá-

nak nyiltan bevallott csdje, mert a vihii^' kezdete f'ita a véres

erszakkal elii\nuKdl ii'izad;isoka1 sohasem tekintették a hatalom

birtoki'iban lev fejedelmek vagv |)olitikusok kivííb') államlV-rfiúi

és kormányzf'ii kéix'sséuc mellett tanuskod('i bizonyitviuiynak.

A csiisz;ir neiu akarta, hou\ poiiljkiija I-]i'd(''l\ ben Ib'ira hizaibisa

miatt nyil\ ;ui\ al'iaii csí'idol mondjon, söl abból egyenesen hasz-
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not is akart reform-terveire vonatkozóan húzni s innen magya-
rázható az, hogy félt minden olyan keményebb rendszabálytól,

a melynek alkalmazása a fennebb jelzett csd bevallását jelent-

hette volna. Még világosabbá teszik ezt a császárnak Jankovich-

hoz Írott következ sorai: ..Ha még más fontos aggodalmak
engemet most az innen való eltávozástól vissza nem tartanának,

már eddig e fontos pillanatban ez országban megjelentem volna,

mert ezt még inkább a jövt, mint a jelent illetleg az egész

birodalomra nézve a legnagyobb fontossággal bírónak tekintem."

Attól félt ugyanis, hogy ha a lázadás hosszasabb idig elhúzódik.

vagy épen nagyobb mérveket ölt, akkor mégis csak kénytelen

lesz erszakosabb intézkedéseket tenni s a nemesség és a köz-

vélemény a lázadás által provokált kényszer reakt-zionarius

áramlatot arra Ibg-ja felhasználni, hogy a császárra rá oktroyiUja

a jobbágyságra vonatkozó reformterveinek feladását. Nem sze-

rette volna, ha a Hóra-lázadás okozója lesz social-]>o]itikai tervei

elejtésének.
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Jankovich kir. biztos vizsgálatai a lázadás okaira

vonatkozóan.

József császár iitasitja .huikov'irhot. Iiofji/ miiködcsét Papilla tábornok torsitsá-

(jáhaii haladéktahiiml kezdje inetj. Jaukocich Aradra mcgif. Menscnniiisiti a

iiiC(/!/e'( törvén l/szék ítéletét és új javaslatot tesz. A császár ezt is szit/orának

találja és enyhíti. Az nrdökhe szaladt oláh lako.ssát/ot Aradian hazaté-

résre hirja. Dévára érkezik. A kisehb bnöket elkövetett foglyokat szaba-

don bocsátja. A Maros-menti oláhok kihafi/atása. Jelentése a császárhoz a

nemesség magatartámról és a fcbneriiUatö nehézségekrl. Az udvart kanezel-

lária Jankovich több intézkedését nem helyesli. A császár Jank< vlc'mak dd

i(/azat. A iHirasztság benne pártfogóját látja és sérehueit ierjcdehnes j>anaszok-

l;an ni/ójtja be hozzá. E panaszok tárgyának eladása. A jobbágyok sérelmei,

összehasonlítva a Bizonyos riinktuniok követeléseivel. A felhozidt sérelmek nem

ridtak mindenütt egyformák. A panaszkndók czélzatosan foglalták mind össze.

.[ dako-riimán szellem írók fogása. A nemcs.^ég hibáztatja, hogy Jankovich

ciji/otdaláan vezeti a vizsgálatot s hogy a katonaság m igatartására nem ter-

jeszkedik ki. A maga részérl is mindent megtesz, hogy a kir. biztos világosan

hUsa a lázadást elidéz okokat. .1 magános nemesek emlékirata. Ez emlékirat

tartalma. Hányad-. Alsófehér és Eolozs-vírmegyék emlékiratai. Ez emlékiratok

ismertetése. .1 nemesség a legszigorbb megtorlást sürgeti, inig a császár állás-

pontja s ennnek következtében a Jankoviché is a szelídség s a jobbágyság való-

si'igos sérelmeinek orvoslása volt.

Mikor ,)(')zs('r csi'iszár u'n'il' Jaiikovicjiol kinilyi i)i/Closs;'i nc-

vt'zlc, ;i/(iimíil iilnsítolta is. \u)<jy knloiini l>i/1()S-l:'u's;iv;il, rnpilhi

liiltornokkal cgyíilt lialadt-klalamii úlra keljen s a Marosnál

kezdve, láloííassa ineu' azokal a lielyekel. a incMvekbeii hrilmr-

•íások tía-léntek és lOrdélybe bemeiive, ..a lázadás okának ki[)ului-

lolásj'ira az olibpolt lázad(')ka1 kiiiallualviin, ezekrlbeliali') .{('lici-

tesét és véleményét íiz ndvari kanczell;iri;iln>z lei'jeszsze rel.liníjy

azok onnan Ö felsége elélie terjeszlessenek."

.lankovicli iníik'idésél Ai-adinciíTélicn kezdette niei;. Az
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aradi nemesi tábla Forray András alispán elnöklete alatt novem-
ber 2-én tartott ülésélien az elfogott lázadó parasztok közül

4:^-t halálra itélt. Jankovieh ennek hírét vévén, már november

26-án megírta Forray alispánnak, hogy miután a császár min-

deQÍele rögtönitél bíróság mködését beszüntette, az ítéletek

végrehajtását függeszszék fel mindaddig, a míg oda nem
érkezik.

Deczember 2-án érkezett Jankovieh Aradra s az elitélteket

újra kihallgatta. A császárhoz tett jelentésében azt írta, hogy a

vármegyétl halálra itélt parasztok egytl-egyig tagadják a nekik

tulajdonított bnöket s hogy a bir()ság ket még csak nem is

szembesítette azokkal a tanukkal, kik esetleg látták ket a tettek

elkövetése közben. A vizsgálat határozottan azt sem tudta meg-
állapítani, hogy kik voltak közöttük a kapitányok. Nézete az,

hogy új vizsgálat rendeltessék el és a vádlott parasztok lendes

törvényszéki eljárás elé állíttassanak, a hol aztán vétkeikhez

mért büntetés szabassék rajok, de az ítéletet megersítésre ez

(>setben is felsége elé terjeszszék. Nézete szerint alokolompo-

s((k krizíil elrettentésül egyet-kettt halálra kell ítélni, a többie-

ket pedig fogságra. A mi pedig a megyei ítélet azt a részét illeti,

hogy a parasztok az okozott károkat tartoznak megtéríteni, né-

zete szei-int ez csak olj' formán A^alósítható meg, hogy e károkról

készítsenek lajstromot, hogy igy egyik lakos ne legyen jobban

megterhelve, mint a másik és hogy (M-ejöket meghaladó munkákra
ne kényszerítsék ket. A mi pedig a megyei ítélet azt a határo-

zatát illeti, hogy azon községek lakosai, a mi'ly községek részt-

vettek ii lázadásban, megbotoztassanak. néxele szerint föliKsleges

s azért meghagvta a vái'megyénck, liDgy lillsák meg a hajdúk-

nak a 1(i\ál)l)i bcl'uiiali'isnkal s az cnibi'rek botozásál.

A császiii' UK'Lf a .lank(>\icli i'dh'isponi ját is túlsi'igosan s/igo-

lúnak lalálla. A lialálns ili-Iclckfl cgv-hántm évi kénys/er-mim-

kára s 00 vagy kevesebb Itoliitési-e ví'dtoztiitla ax illcit'ikliil elkn-

vetl^tbníjk nagysáira szerint. A kárléi-itésre vonatkoztian pedig

ngv intézkedett, hogv annak helye semmi s/ín alatt se legyen,

<'sii|i:hi a |)arasz1ok hirloki'ilnni tiihill elraholl \aiiy ellnpoll i:ir

gyak adassanak vissza.

.lankovicji lej'ndöjrnek második lésze az volt. hogv a/. > r
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dkre széledt lakosakat liazaléiésre l)ii*ja. Ezért meghagyta a

vármogyoi hatóságoknak, liogy i'gy megyei tisztet, euy császári

kir. kattdiatiszl és egy gör. keleti esperes társaságáhaii küldjön

azun vidékekre, hová a parasztok elhúzódtak és () felsége nevé-

ben hirják ket hazatérésre. E kükUittségnek tagjai lettek : a

vármegye részérl 6(101 ii<locií\s iVd szolgabíró. Sfrlleii báró had-

nagy és Gresics Péter aradi esperes.

E kiildr>ttség azonnal elindult a jelzett helyekre és ott a

községeket bejárva, kihirdette, hogy a lakosok hazatérhetnek

minden aggodalom nélkül. A hazatért parasztokat aztán a láza-

dás okáról és lel'olyásáról kikérdezte s elk()vetett In'ineik miatt

megdorgálva, csendességre és törvénytiszteletre intette. A vissza-

tért lakosság önként kijelentette, hogy nemcsak elkövetett ki-

hágásait bánja, de az okozott károkat is kész jiWátenni. Janko-

vich errl is jelentést tett a császárnak, ki e jelentésre vonat-

kozóan ismételve megjegyezte, hogy az okozott károk megtérí-

tésérl szó sem lehet, különösen oly m(Klon. hogy a parasztok e

károkat ledolgozzák a földesuraknál, meil hiszen a robot most

is oly nagy mérték, hogy a parasztoknak teljesítése után alig

marad annyi idejök, hogy saját gazdasági teendjüket is elvégez-

hessék s így abba a helyzetbe juthassanak, liogv az ad(')t is meg-

fizethessék.

Arad vármegyében ily módon elvégezvén teendit, deczem-

berlö-én Dévára érkezett. Itt legelször is a fogságban lev '200

oláh paraszt kihallgatásához fogott, kifürkészni igyekezvén, hogy

mi kényszerítette ket lázadásra"? Az összes foglyokat három

osztályba sorozta. A kisebb bnösöket, miután szigorúan meg-

dorgálta, csendességre és nyugalonn-a intve, hazaküldíitte, meg-

ígérvén nekik, hogy az urbérre vonalkoz<'> panaszaikat át fogja

tenni a kormányszékhez. A Marosmenti helységek laki'iinak ér-

telmesebbjeit él('»kr)n papjaikkal, rendi-e maga elé hivatla s meg-

magyarázván nekik, hogy mily nagy bnt követlek el, azon intés-

sel, hogy magokat ezentúl csende.sen viseljék, haza küldötte. j.Igy

bánok a néppel — írja a császárhoz küldött jídentésében, —
de a nemesekkel és mágnásc)kkal igen sok bajom van. t^^ok

(megy férje s gyermekei erszakos halálát sírva panaszolja.

A nemesek és máuiiiisok. kik a gvújlogatás és rablás kiivetkez-
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tében súlyos iiiségre jutottak, mély fájdalomban vamiaks nálam

megjelenvén, keservesen panaszolnak és káraik megtérítésééit

s a gonosztevk példás mearbüntetéséért esedeznek." Igyekszik

ket tle telhetleg meggyzni, hogy a parasztoknak nem a

bnösök megöletésével kellene példát adni, mert ez nemcsak a

parasztokra, de magokra a földesurakra is következményeiben

ártalmas lehet, hanem szeHdséggel. Mindez azonban nehezen

megy, mert „a seb még igen friss. Erszakos orvosszert nem
használok, de reméllem, hogy lassanként mind a közönséget,

mind a magánosokat érdekl okok által meggyzöm, hogy bátor-

ságos létök fenntartásához jobb mód is van s azért emberhez

illbb módon is fognak majd gondolkozni." Jelenti továbbá, hogy

a nép lei-sendesítésére az erdélyi és aradi nem egyesült püspö-

kök közremködését is felhasználta. Ez utóbbit azért, mert

Zarándmegye (nagy-halmágyi járás) ennek egyházmegyéjéhez

tartozott. A jobbágyokat biztatja s nekik reményt nyújtott, hogy

a körülményekhez képest sérelmeiket orvosolni fogják s terhei-

ken is könnyítenek. Zaránd- és Alsófehérmegyében Albak és

Rada községek kivételével, a nép egészen csendes. Mindazon-

által a katonaságot a vármegyeijén kell hagyni, a mig a nép

a maga terheinek valami könnyítését érezni fogja.

Az udvari kanczellária Jankovich e jelentését 1785. január

7-rl két észrevétel kisérotében terjesztette a császárhoz. A
kanczellária nézete szerint a papság felhasználása a nép lecsen-

desítésére helyes is lehet és () felségének rendeletei alajdán is

történik, de el nem titkolható azon aggodalom, hogy sok félre-

értés is származhatik abból, ha a pópák a népet terheinek könnvi-

tésével biztatják, kiknek k()ztudomás szerint magoknak is hely-

telen fogalmaik vainiak, mert tapasztalt dolog, hogy azok sok

helyen a népnek a jelen zavargásokban is izgatói voltak. Azért

ez ügyben egyáltalán nagyobb óvatosságot kellene laiuisitani,

nehogy a nép teiiieinek krmnyítésére nézve olyan Ígéreteket

tegyenek, melyek alkalmat adjanak aira, hogy azokból nem tel-

jesít lielö dolgokat kövctkeztetliossen a né[).

A császárnak a kanczellária e megjegyzése épen nem tet-

szett s erre vonatkoz<'i nézetét .lankovieh eljárásai lu'lyesl és

liHJoniiísiil \e\(") keznaliílian a ko\elke/,ó ineülelietiisen éles iian-
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i;un lidzta a kaiiezelUlria liuloinásáia : ...laiikovicliiiak iua/.a \aii

s kiben a/.ri-l iicin kellene hibát keresni, lianeni iné.u iiik;ibb

buzdítani. Iioíív az életbelépleleiuir) nrbér jósái'ál a néppel ér-

tesse nieu- s az elkiivetetl visszaéléseket szüntesse nieií. niiií

ellenben az udvari kanczellái'ia javaslal;iiiak rzi-lja: mindent

elpalástolni, azáltal ix'di.u minden bizonynval a csendessén" len-

tartása nehezebbé válik, mintha ez alkalom a visszaélések meg-

szüntetésére használtatnék."

Mihelyt Jankovieh megérkezett Dévára s megkezdette

pajtjaik vezetése alatt a Mai'osuKMiti oláhok kihallgatását, azok

nem késlek, ben ne saját párt fogójukat látva a nemességgel szem-

ben, a parasztság sérelmeit és panaszait a leend orvosh'is remé-

nyében tudomására hozni. K panaszok és sérelmek Jankovieh

jelentései alapján a következkben rogialhatók (issze :

A lázadás ;'dtal maisokat megkárosítón iiak vél földesurak

állíti'ilagüsan elrablott javaiknak visszaadása végett a helyszínére

memiek s a parasztokat a rablott dolgoknak visszaadására vagy

az okozott károknak természetben vagy pénzben való megtérí-

tésére kényszerítik s ígv majd a mauánosoktól, majd peiliü'

a

községektl veszik el ei-szakkal a gabonát, bort, marhát és más
kéziigybe es dolgot. Nemcsak teljes kái'|)(')tlás1, de igen sokszor

kétszeres árat is követelnek s ily ukkIou saját ügvokl)en birás-

kodván. a néjx't ütik. verik, st meir is sebesítik. A jobbágyokat

a nemessel)- és a katonaság szániiira sz!\llíland('» külriid.M')z ter-

mények adás:ira kényszerítik, st a kalonasáuot ('lelmezni is

laiioznak a nélkül, hogy eri-l u1al\án\nka1 adn;\nak. vagv leu-

:il;ibb az ad('iba beszi'nm'laiiiik.

A inaiiN ar jnbl);ig\()k a ki>/lerheket kisebb ar;uiyliaM lior-

dozziik. mint az oláhok s azoklí'd a mostani köi-ülmények kozíitt

teljesen fel is vannak mentve. Az (dáli jobbágvokat a inagvar

ji'bbágvok rágalmazzák, ócsárolják, st veréssel is illetik, olykor

peílig merben illetlen, gyülíilutes és kemény büntetésre méltó

sz('»lásm('i(lokkal keserítik, a miért aztán lehetetlen az oli'diok-

nak a magvarok k("tz('»lt marailniok s kériiiok kell, hogv azokt(')l

elkühim'ttessenek, níMuel 1is/l\ iselnkel és urb(''r1 kapjanak.

\ tisztviselk a népet elnyomj;ik ('s kizsaroljíik.

A jobbíigvokat sokszor úi'doliüii'a saj:i1 ünnepeiken is ki-
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parancsolják. Ha az úrbéri örökségek 8, st 12 részre- is oszolnak,

azért mindenkitl külön-külön annyi úrbéri szolgálatot követel-

nek, mint a mennyit elbb az egészért követeltek. Azonkívül
még 2 írt 33 krt, fél öl fát, egy kancsó vajat, vagy a helyett

12 krt vesznek. Régebben egy egész jobbágytelek után csak
T) írt '"37 krt fizettek és egy középnagyságú sertést. Némely he-

lyeken rendesen télen 4, nyáron két és több hetet is folyvást úr

dolgában töltenek, másutt a hét minden napját szolgálatban

töltik s ezenkivül minden telektl 22 frtot fizetnek. Az asszo-

nyok és a leányok az uraság házában az asszonyi munkákat
minden beszámítás nélkül kénytelenek végezni. Néha a

jobbágyok feleségök után 1 frtot s ezenfelül bizonyos szövés

megváltásáért 30 krt fizetnek.

Némely jobl)áuy iöldesura gabonájának Magyarországba
való száUítása végett Tü-SO szekeres napszámot kénytelen adni

s ha a hosszú útban marhái megdöglenek, kárpótlást nem
nyer. Vannak helységek, melyek kötelesek a földesúrtól

évenkénl 2") JVl érö bori cirofindni s ha ezt nem is teszik, az árát

jnegfizetni.

Minden jobbágyház köteles (> krt vagy (jl) ieze szilvát és

()() kupa zabot beszolgáltatni, minden kupát 9 krba számítva.

A papiros-malmoknak rongyot adnak s ha ez nincs, használható

Ichérnemüt. Sziiletésnajiokon egy tyúkot, húsvétkor disznóolda-

last vágva helyett 17 krl. Mások Szent-Györgyjiapkor egy kövér

bárányt, hiisvélkor és kaiYicsonykor egy-egy tyúkot és UMojást.

Nyárban két csiikét, kél véka zabot, 2(H) csigái s egy darab

szni-kol.

A i'ossz bori a rr»|(l('sui-ak \ agv haszonbérlíiik a birloknkon

ievfi Jobhágvoknak átadják a nélkül, hogy azért egy veder nliin

csak a ') krl is megfizetnék s mégis, ha a bor inegrondik, vagy

clatlin nem ludják, árának megfizetéséiv kényszerilletnek.

A riihlcsiiiak Iak.isá1(')l messzebb fekv helyeken a jobbágyok

icIkeiikiMil KKIO szr)lkar(')t k(')telesek készileni és a lielyszinére

szállílani. Azon íiriig\ alall, liog\ a jobbi'igyok a kan'icsony és

linsvét k(')zötli illelékükel meglizelni ne koh'lezlessenek, a l'(tldes

nri lakbelyliez kozelebi) esii lalvak lak(')i kolelezlelnek kara

(•son\kni' hannaikal a rnMrsnr iid\ar:'ira bajlani s akk(>r egy i'S
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húsvétkor isinél víxy liízotl oknit adni a l'öltk'suniak az általa

megszabott áron s ezenkivül minden kél -három johháuy éven-

ként egy kövér mahaezot szolgákat természetben vagy vált meg
készpénzzel. Régebben a sertésekbl a lO-iket vették el. most

az ö-iket és ha soványok, minden mahicz után 17 kr. jár. Minden
It> darab juhból egyet elvesznek bárányostól együtt. A boroná-

lásra az embereket is barmok módjára használják. Két kecske

legeltetéséért egv napot dolgoznak. A makkolásért régebben

egy disznó után l^ krt fizettek, most (>-t fizetnek.

A földesurak a szabad enibei-eket tilos nií'tdokon jobbi'i-

gyokká teszik. Ha i)edig a jobbágy megiuil. vagyonát magoknak
foglalják le és gyermekeiket vagy béi'esekké teszik, vagy katoná-

nak adják. A halászatot esak néhol engedik meg s ha két halai

fognak, egyiket a földesúrnak adják. A földesurak a szántófölde-

ket, réteket és erdket tetszés szerint veszik elsaz erdtl meg-

fosztott jobbágyok a fát kénytelenek drágán venni s egy öl fáért

olykor r^O napot is dolgozni s ha barmaik az (M-dkbe mennek,

keményen megbüntetik ket. A S(')szállítókat és zselléreket, ha

nincs is külsségök, nagy a(l('ival és illetékekkel terhelik meg;
a kik pe(lig illetékei nem fizelnek, azok hetenként gyakran 4.

st t<)l)b napol is dolgoznak. Több olyan zsellér van. a kinek

nincs semmi küls birtoka s a ki kevéssel ezeltt csak öl krajczái-

illetéket fizetett, de a ki most 4 frt 80 krajczái' illeli'ket fizet s

azonkívül még robotban is dolgozik.

A haszonlíérlk nagyon zsarolják a jobbágyokat. K miaf:

t<'(bben panaszoltak is, de a császárhoz benyújtott folyamodvá-

nyaikra még máig sem kaptak választ. \\. folyamodásuk ('»ta mé;r

keményebben bánnak vehik, j(')llehet a kormányszéktl saz illet

folytonos táblától kedvez rendeleteket kaptak, de azért nem
részesültek semmi ktuniyítésben. A megvei tisztviselk is Ifibb

súlyos visszaélést köveinek el a jobbágvokkkal szemhen. .V ti'ibbi

között a rokkani ka1oii:'d<a1. liiir a/oknak nincs semmi fekvsé-

gíik. k<)ztei'hekkel és ad(')val tei'helik. .\z özvegyekre, kik a láza-

dás alall férjeiket egy vagv más okl)(')l elveszitették. l7S.")-rc is

oly jiagv adót vetettek ki. minllia fi'i-jcik nit'íj ('InéneL

1'] i)anaszok nagy rés/e elfoi'dul .\loln;ir szeinoi'\(is jelen-

tésében is. Hasoidi'i sérelmeket emlegetlek a Scludtzczal alku-
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doz(j parasztitk is. Ha a földesurak ez állítólagos követeléseit

összehasonlítjuk az ITOH-ben kiadott ..Bizonyos Punctumok"
követeléseivel, úgy találjuk, hogy azok tényleg súlyos vissza-

élések, melyeket trni a kormányzat részérl súlyos és nagy
hiba volt. Nem szabad azonban feledni, hogy ezek a visszaélések

nerti egyszerre és egy helyen sújtották a jobbágyokat. A panasz-

kodók foglalták egy képbe össze mind e visszaéléseket részint

azért, hogy eljárásukat igazolják, részint pedig hogy követelé-

seiknek nagyobb súlyt kölcsönözzenek. A dako-román szellem
történetírók és publíeziszták természetesen egy cseppet sem
haboznak mind e különböz helyen, különböz mértékben diva-

tozott visszaéléseket minden jobbágyot egyformán és mindenütt

egyenl mértékben terhel általános szabálynak minsíteni. így
természetesen a magok hiszékeny olvasóközönségét könnyebb
félrevezetni és a magyarság ellen izgatni, mint a történetíró

igazságérzetétl megkövetelt és a valóságnak megfelel meg-
különböztetéssel.

Visszatetszést okozott az erdélyi nemesség körében

Jank(jvich az az eljárása, hogy a lázadás okainak kiderítését

czélzó vizsgálat közben egészen egyoldalúan járt el, a mennyi-
ben csak az abban cselekv szerepet játszó oláhságot hallgatta

ki s nem egyúttal a lázadás által sújtott nemességet is. Csak a

jobbágyság sérelmei iránt látszott érdekldni s nem egyúttal a

nemességé iránt is. Aiia pedig, hogy a katonaság vétkes maga-
tartását és annak káros hálását is megvizsgálja, euyáltalán nem
terjeszkedett ki. A nemesség ezt látván, nem akarta, hogy a

császárnak a Jankdvich által egyoldalúan vezetett vizsgálat

adatain kívül ne legyen ítélet hozatalában senuni más anyaga,

azért még a viz.sgálat folyama alatt egy terjedelmes emlékiratot

nyújtott be Jankovidilioz. Ez emlékiratban eladta mindazokat
az okokat, a melyek nézete szerint elidézték ezt a lázadást.

Mind(;nekeltt az emlékirat szerzi tagatlják azon állítás

igazságát, mintha „a parasztságot a fíildesuraságok renilkivüli

keménysége lázasztotta volna fel." Ha ez igaz volna, akkor e

k'izadás nemesi birtokokon kezddött volna, de a Ht'>rát(>l fölla-

zított Jiéj)iiek fészke a zalatiniai uradalom \olt, holott ez »u-ada-

loiuicui a jobbiinyoknak oly konnyíi életr»k \an, min! sehol
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Európában másutl. Orveiulciiuk. Ikiüv Ti IoIsúíív Jiuikovicliot

azért küldötte az orszáírba, hogy az dlálisásf cliih()sséííéiiek és

i'elhábonulásának valásáííos okait kikutassa.

De ..ha Exc-ellontiád a mostani, kozottihik lakozó ava^v

kvártélyozó idegen nemzetbeli emberektl, hatU lisztektl szán-

dékozik végére járni, czélját nem éii el, mert ezek azok, kik

nagy ideíjensécgel szorongattatásunk közepette hozzánk nem
segedelennnel. hanem hideg véi-iel nmtatták magokat s nuilal-

ják ma is : de a dolgokat sem tudják s nem is értik. Ha pedig a

fellázadt nei)töl kivan végére járni, itt sem fogja czélját érni,

mert ezen ellenünk dühíiskodö és már is rajtunk sok kegyetlen-

ségeket véghezvitt felzúdult nép kigyót-békát fog a nemesség
ellen kiáltani és a maga irtóztató cselekedeteinek elfedezésére

is mindazon okokat fogja eladni, a melyeket régtl fogva a

nemességnek megesküdt ellenségei szivökbe igyekeztek j)lán-

tálni. Ha pedig a nemességtl kívánja Excellentiád magának
annak okait feladattatni, annyi lészen a lázadásnak niíklja, a

hányan vannak azok, kik ezen mostani közönséges veszedelem-

ben kárvallottak fetrengenek. Nem tagadhatjuk ugvan, liogv

kiki maira különös sérelmeinek legjobban tudván okait, ezek

adhatji'ik legigazabbaii elé a környül :\lli't dolgokat azoknU, a mik

i-ajtok toiléntek. De hogy mégis az ezen rosszat sziil(") val(')ságos

köz<»nséges okok, melyekrl ritka embernek van tudománya s

mindnyájan által sem láthatják, nyilvánságosabbak legyenek,

szükséges egynehány esztendkre visszatérni, midn Erdély-

or.szága régi administráczi(')jának foi-iuája változott ujabbá s a

két administráczió formáj;'uiak egybenvetésébl kikeresni a

valóságos okokat épen kömiyü, de .szükséges is."

..Scithiáb(')l jött seink gyzelmes fegyverükkel és vérükkel

foglalták el ezt a drága hazát s ezután megh(')dították és jobbá-

gyokká tették azon románok seit, a kik most ellenüid< felt.-i-

madtak. Nyugodtan malkodlMk lajtuk. mert kemény fegveleiu

ben tartottiik ket, de nem hiiboi'iiattiik élelnK'xljukban. .Még

riászlí'i király lu'alkodásának idejébl, a mikor bM 4-ben Imt ki

az i'dtidi'uios j»araszll:izad;'is, seni oKassnk sehol. hog\ i-jdi-ly

ben a neincsség ellen felkelt volna a parasztság. .\la azoid)an

l)atakokban folyna a véi' e haza minden vidékén, ha a különben
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oly csekély számú nemesség, a mennyire a kényszerít körül-

mények engedték, össze nem gyiilt volna, hogy a természet

törvényének megíélelöen gondoskodjék saját védelmérl. ..Nem

átallotta és ma is nem átallja ezen rajtunk dühösköd paraszt-

ság teli torokkal kiáltani, hogy mindezeket felséges urunk pa-

rancsolatából teszi", pedig a lázadás valódi okai a következk-
ben foglalhatók össze

:

1. Az 1761 -ki évig az adót az országgylések szabták meg
és akként, hogy a nép „a maga erejében megmaradva'", visel-

hette terhét, de a jelzett évben a régi adórendszer felbomlott

„s következettannak csupán csak arbilraria administrácziója".

Ez újítást olyan emberek hozták be, „kik ez által magoknak
'érdemeket csinálni és magok szerencséjét feljebb hágtalni kí-

vánták" és egyszersmint az adót „inkább a vármegyékre és a

székely nemzetre rakták." S midn „a minden industria nélkül

való ostoba oláhság" túlterheltsége miatt panaszkodott az új

adórendszer „koholói nem az adó mértékfölötti nagyságában,

hanem a földesúri szolgálat terhes voltában keresték a bajt, st
a perceptorok és mások által véghez vitték azt," hogy a nép is

a mnga nyomorúságáért a földesurakat vádolta.

L*. Az 17G8. évben az eddigi tisztségek és törvényszékek

helyébe az úgynevezett folytonos táblákat— tabulae continuae—
állították fel s ezzel az admiiiistiáczió régi formáját megszün-

tették s ez úton a természete szeiiiil iiiiiidcii ii\ nntalanságra

hajland(') oláh néj) szivébe lassanként beoltották az ura iránt

val() engedetlíMiséget. A continua táblák két kézzel bevevék ;i

|)ai'asz1okniik nniiden liindiiincnlinii iiélkiil \;\\n méllallan pa-

naszait és nem a haza törvényeinek s régi jó szokásainak védel-

mezi voltak, liiuiem csnk a k(»rnii'inytól jt'tvö parancsolatoknak

végh(!zviv(")i. K ti'ihh'ik tagjai a paias/luk panaszait niauok dol-

gozták ki s niidn benníiltek, magok Ítéltek bennr. Ila a l'oUU's-

urak panaszai l'elebl) batollak, ott nem ezeknek, liaiifiii a eonti-

nua tábláknak volt liítclok. Innen aztán a parasztság naponként

szarvat enn'lt magának a nemesség ellen s le\ etke/.t(> lassanként

az nr:'dioz \al(') minden kr(tel(>sségél.

8. Ig\' lassaidvi'ait a/ ni-iijioz val('> enuiMlelmességet le\('tk(V.

oli'disi'iLf viMJcIuiel tal:'il\ :in a l'nJN Ionos tal)l:d\n;d, a inaiia iivo-
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inori'isí'iiiát iR'iii iv/. ín\ó ;ir;iiivtal:iiis;'iu;ii';i. liaiu'iii rdldcsum

terhes szolirálaljám kezdoltc liáiitaiii s vz vttll olsö kútfeje azon

gylölséfirnek, inclylyel a IVildcsiirak irányában viseltetett. Ha
pediir a parasztoknak ioldesurok ellen val(') panaszaik a ha/a

törvényei szerint biráltattak volna el, ha mindjárt igazak lettek

volna is, kíinnyen el lettek volna intézhetk; de inkább tetszett

a parasztok sziveit a hildesurak ellen íelíiyújtani, liouyseni a

törvényeknek s a haza eonstitutiójához raaraszkodni.

4. Az 17()9-ki ..Bizonyos riiiiciuiiiok" kiadása ntán sem
sznt meii' az éhez nieíiszoklalott paraszlsáir panaszkodni és

nyoniorúsáiiál a IVddesuri szolgálatnak tnlajdonitani. .Nhijd

1771-1h'ii a l'oldesin-ak niegzabolázására bizonyos eynosnra

reserváltatott, mely mellett a IVtldesnraknak az ö eml)erei-

ken praetestnált kegyetlensége viiidikállassék. Ez azonban a

jobbágyságot a földesurak ellen val(') gylöletre ínég jobban

ÍVtlbátorította és ])edig ainiál inkább, mert az említett eyno-

snrának egyéb sikei-e nem volt. mint az, hogy a kisebb IT»1-

desurakat feleleti-e vonták, iiiiu a liatahnasabbak bünleilciiiil

maradlak.

ö. Mintán igy a foldesnrak kegyetlenségérl már a kovász

a parasztok szivébe ))lántálta1ott, azt üzték-fzték, hogy mint a

talár i-abjával, úgy bánnék az erdélyi nemesség a maga jobbá-

gyaival. Hogv e gyalázatos hírt a felséges ndvarnál is hitelesebbé

te«ryék, segítségül vették a határszéli katoiiasáuot is. Sül ezen-

kivíil a dologba méu' a i'cndes ka1oiias;i<i' is bele\cgvílll. Az \olt

a cojnpáiiiiiknak a regimentekhez, a regimenteknek a hiii^jidák-

hoz, a briaádiiknak a generalconmiaiid(')lioz leli fíiladásoknak

szokásba vett egyik objectuiiia. Iiogvan li;mnak a földesurak a

jobl)ágyokkal s azokon minem kegyellenséget visznek V K na-

gyobbára idegen nemzetbeli lö- és altisztek a haza ala|)1("»rvé-

nyeit nem értették, azt sem tiidli'ik. hog\ a f(")ldesurak irányában

mivíd tartozik a pai'asztembei'. kinek valamije van. mind az nra

földjébl vali't s a kinilyi ad('it is onnan fizeti s hogv a torvény

azt mondja: ..rnsticns nihil hahel prai'ter mercedem laboris".

.\ inaLTok i'dla|iot;'it i'-s jin-is(licti(\i;'it többre nexchii akar\;'in. a

foldr'siirakat. azoknak nem kevés kisebbségéi-e. az irt UKidon

igvekeztek a Ittlséges udvar elli nnnd lobb gvanúba hozni, mi
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által a parasztság a földesurak ellen mind nagyobb bátorságot

vett magának, látván, hogy mindenütt pártját fogják.

G. A parasztok szívében mély gyökeret vert ezen gylölsé-

get táplálta a földesurak ellen keresztül vitt számos vizsgálat is,

melyeket, ha alaptalanoknak is találtak, az ok nélkül panaszoló

parasztokat sohasem büntették meg.

7. „Fataliter intercedalt" az is, hogy 18 szász falu jobbágy-

sága földesurok s magistratusok irányában ..minden engedel-

mességet felrúgott." E zavargás felbujtói a Trauttniannsdorf-

ezred két kapitánya : Aipech és gróf Lerchenfeld voltak, a kik

semmi büntetésben sem részesültek.

cS. Az apróiékos dolgokat, melyek a parasztok és a földes-

urak között elfordultak, a Folytonos Táblák nem igazították el

s e miatt a parasztok folytonosan felsbb instáncziákra futká-

roztak s ily módon is lábat kaptak. Ide járult az is. hogy a kn-

zönséges gylésekbl készült felii'ásokat, folyamodásokat soha-

sem terjesztették a király elé s így ennek következtében keser-

vfísen kellett hallani, mintha Erdélyben nem lennének a i)ubli(-a

adminisztráczióhoz kellképen készült egyéniségek, IidIoII az

ilyenek elmellzése (•siii)án azoknak éi'dekében történt, kik

inagok hizelkedésck állal lidajdou princípiumokat í'oveált;ik s

így elsegítették,

9. Hogyha egyncliíiiiy esztendtl fogva ezen hazának,

mint azeltt, régi nagy érdem s tehetség familiákból, hazatiai-

l)ól valóságos praesessei lettek voltak, hogyha a töi-vény és a

magyar nemzet princípiumai szerint kormányoztatott volna, nem
lehetne azt remélleni is, hogy ezen rossz származhatott volna,

de ]7()l-dik esztendtl fogva a régi admínistrácziónak változá-

sával miként érz(!tl(í ezen, a régi idben kemény fenyíték alatt

lai'loH oli'ili ii(''p ;i iiiauistraliisok s j'oldcsiirak lahclacliiijiíx al az

neki val(') frlctlc val(') kcdvczésl, Iclrúgvau azon nexusokat.

UKilyek ráll(')i vollak a i'égi adiuiiiisliiicziiMiak, luduiillik: a

magisti-aliisl és a IVildcsiii'al. i'ii^y kczdelt cKclfiuiMlni : ére/.lieli

ezt maga a kir. gidx'i'uiiun, a ki midn pátenseket s paiaucsola

tokai is pidilikáltatoll kö/t(')k, számba sem veszik megvételi

IVildesiiinkkal eu.N íilt a üiilieiiniiniot ; gyakran azt liallatimk juon-

dani : eli. nem a kir;dy. csak a/ iirasj'iu' parancsolja!
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1(». Mi(l('in II. .Ii'izscl csasziii- Kidrlvheii iil:iz(tit s iiiiiul ;i

kétszer veleszületett és kegyelnies indulatját alVild népéhez azzal

is bizonyította, hoiry kit-kit keíiyelinesen nenii-sak nu'ülialliia-

tott, (le alázatos kérolnKikct a niaüa szentséiies kezeivel heszeilte.

„A természete szeiiiil ;illlia1atlan és mindent mapi malitiája

szerint maayarázni szokott oktalan nép" szemlélvén e keijyel-

messé^ét ö lelséírének, leletté sok alaptalan instáneziákkal ter-

helte s ebbl bátorságot vett magának más alsóbl) instáncziák-

nál is maíüistratusa s IVUdesui-n cllcii larli'izkodás nrlkid paiu:-

szolni s azokat méltatlanul terhelni.

1 1. Az 1778. esztendben az ujonczok :illit;'isálian az addi.Lji

rendtartást(')l különböz azon módszert hozták be, hogy a földes-

urak magok állitsák ki az ujonezokat, a mit midn azok híven

és sikerrel teljesítettek, jobbáuyaik eltt magukat azzal gylö-
letessé tették.

12. Bekr)vetkezelt 17s{-ban az excoi'poratoria princii)alis

comissio ') eonierentiája, mely 1784-ben is mííködott s hogy az

uraságoknak, nemességnek örökségei elvétetdnek és a határ-

rvidéki katonák számára átadatnak, st az efféle j(')Szágokiiak

'isszeirására is biztosok r(Mideltettek. Mindezekbl lelsége

intentiója ellenére a told iiéjie tudatlanságból azt magyarázza ki.

hogy a nemesek allddiiunai elveiéinek és a JVild népe krizr»ti fel-

osztatnak.

Ki. Mikor az oh'di népnek a íegvver iehiMelére \ al<') rábe-

szélése végett minden szükség nélkíil sz;'nii1ahin oh'di jiópát i'el-

vellek, akkor vélték észre ezek a pópák, hogv 1ulajdoid<é|)en k
uralkodnak az oláhságnak szivén Ezek hizlallak az oláhságot

minden rósz véghezvitelére, ezek bizla11;ik. hogv ha a fegyvert

felveszik, nem k lesznek a földesurak halalmában, hanem a

IVtldesurak az övékben, — sl a loldesui-aknak allodiumjait is k
bigják maguk közíitt feloszlani. .\zzal is izyalbík a jobbágyokai

a nemesség í'llen. hogy ez ulc'ibbi, mivel ragaszkodik kiváltsá-

gához és nem adí'izik, — sem a kii-;'dyn!d<. sem az :illanmak nincs

hasznára.

') Az a ki.sajálító liizoUsíl^. mely .'i ni;ij{;'ml)irtoki)Uat a lialárrviclóki

katonaság területén inogbccsiiltp s nit'{í/i!lii|iít"Ita :i k.uiióllásiil szolgáló

kincstári jószíÍR-nk nu'niiyisi'prt.
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14. A lázadást elmozdító vagy kití'irését elsegít kisebb

okok voltak: a) az 1784. év nyarán a Gyulafehérvár és Hátszeg-

vidékén végTehajtott katonai összeírás, h) az, hogy a zalathnai

uradalomban a nem falukban, hanem szétszórtan lakó oláhságra

nehéz volt felügyelni és azt rendben tartani, c) az idt otthon

henyéléssel tölt obsitos katonák a zavargók és a tolvajok

számát szaporították. (Tényleg az elfogott oláhok között számos

ilyen obsitos katona volt s közotlük nemegyolyanis, kialázad(')

parasztok között kapitányságot viselt), d) miután a természel

situsa szerint különb(')z s hegyek között helyheztetett s a leg-

vadabl) oláhoktól lakott Zaránd vármegye, melyben ma egyedül

Hóra és tolvajai uralkodnak, Himyad megyével egyesíttetett.

ennek következtében a zarándi kerületben lev, kevés számból

álló magistratus a föld népére elegend felvigyázással nem lehe-

tett s az onnan eredett veszélyt meg nem gátolhatta.

Mindezekbl a nép a maga állhatatlansága szerint ezeket

ítélte : 1. hogy neki felséges urunk parancsolatjából kell fegyvert

fognia, "2. az uraságokat ki kell tzzel-vassal pusztítania, 8. az

uraság allodiumait, az uraságok elpusztítása után fel kell magok
között osztaniok, minthogy ezt már némely elpuszlított uraság

allodialis földjeivel meg is telték s al)l)a már be is ültének joi)-

l)ágyai.

Eladván ily iiKjdoii a l;izad;'is általános és különös okait,

javaslatokat tcísznek, hogy mi nKnlon kell a lázadást mentl
gyorsabban és i'my elfojtani, hduy az töibbé ki s(» 1(")rhessen.

Mindenekeltt szigorúan meg kell Iáintetiii a léllázadt néi)e1.

nicil ha nem, nem fogják kiachii Ihnát és fegyvereiket. A láza-

dás líi/c nem fog kiahidni magától Iha-ántik és társainak szivé-

bl, mert a liány oláh falu van Erdélyben, annyi li('>ra is van.

Az oláliokal nem Iclu'i lecsendesíteni scniniirélt' in-béri rcndsza-

bással, meri ha a/, nrhért most elrendelik, azt fogják mondani,

hogy k erszakollsik ki s ekkor újra még nagyobb dologba

kezdenek. Szíikséucs elssorban Erdélybe a mostaninál t()bb

kalon;'i1 hozni, meri his/en I
.')()()() einbi'iMel uiéu- a h'izadás IVi-

lészkél alkot('» hegyvidéket sem lehel koríd/.;n'ni.

De nemcsak a magános nemesek nviijtottak be eudékna-

lokal .laid;(»vi(dilioz. hanem a \:irme,uvék is. \ii\ llmi\ad .
Alsiw
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Fehér- és Kolozsnieíivék. nirlyek a lá/.iulás IVj szinliclyci voltak.

Ez emlékiratok tartalma nagy részben megegyezik a tnaírános

nemesek fennebb részletesen ismertetett emlékiratának tartal-

mával. Az okok vizsgálatában kivétel nélkül azt iuyekeznek

bebizonyítani, hogy az okot egyáltalán nem lehet a loldesurak

jobbágyaik iránt való bánásmódjában keresni, mint azt a pa-

rasztok állítják s mint az ndvari és katonai k<')r()kben is szeretik

hinm'. A lázadás elnyomására mindnyájan .szigorú fellépést

ajánlanak s hogy a lázadás tíibbé meg n(í újnljon, kivétel nélkül

a kézrtd-ji'rített lokolomposok leií'szic'orúbb ineL!lMÍii1('tés(''l k('>-

vcteiik.

Legjellemzöhbe tekintetben a lliiiiyadviíiiuegyei ifudck fel-

fogása. Sz(M-intr)k az oláhokkal szemben azért kell a legi)éldásabb

szigorral (djárni, mert az oláh népnek a jói'ól és az inazríd

semmiféle fogalma sincs. A keresztény hit elveirl nemcsak

a népnek, de még papjainak sínes semmi fogalma. Tájijaik tu-

datlanok s ha ezek írni és olvasni tudnak s képesek a misét el-

énekelni, már alkalmasoknak ítélik a papságra. Az oláh nagyobb

bnnek tartja a böjtöt megszegni, mint embert ölni. Az esküt

csak akkor tartja k(")telezönek,ha önként teszi le s így a jiolüári

esküi megszeíini szabados dolognak tartja. Minden rosszat (d-

kr»vethet. m(M-1 lia e foldon büntetés nem éri. nem fél a jovö élet-

béli büntetéstl, mivel meu van gvzdvt>. hogy papjaik a

.'^zcriiifldr m'\ü imádsiig elmondásával még a pokollx'il is kisza-

badíthatják. l'iine|)jeikei nem a vallásos gyakorlatokiM. haiieni

a korludységre és büniv használják s erkíUcsi rotnloltsiigukban

csak akkor nem tesznek i-osszat, mikor a jxdgári halóság meg-

lepetésétl s ennek következtében bíinteti-sélíi! tai-tanak.

( )seink ismervén e népnek természetét, tudták, hogy csak

a legszigorúbb Inintetésekkel lehet eng<Hlelmességre és kíiteles-

ségük teljesíté.sére szorítani s ezért az országgyléseken nemesak

az egyes gonosztevk, de az egész vétkes kíizségekre is a leg-

sziüorúbb bün1etés(d^(^t szabták. Régebben is megba-lénl, hogy

uyaki'an az ország határszéleit koszorúz(') erdkben 4'»() fnyi
1mI\ ajltandiiklian is csalani;o|tak és r;'it«)i'\(' a nemesi iid\ai'okra

s a \ agvoiiusahl) (d;'ih paraszloki'a, azokat kiraboltiík, de meL""-

fogatvíín, ktdikéjien lakoltak is. KbbfMi az idben a IVddesurak-
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nak, kik pallosjoggal is birtak, nagy volt hatalmuk s ennek
következtében tekintélyük is velk szemben. Birtokaikon belül

ugyanazon hatalommal voltak felruházva, mint az alsóbb rangú

köztisztviselk. Ui-iszékeiken a kisebb kihágásokat megbüntet-

ték s csak a nagyobbakat terjesztették a hatóságok elé.

Most azonban a földesurak tekintélye épúgy meg van

csökkenve, mint a köztisztviselké. A minek oka az, hogy a

földesurakat a jobbágyok szabadon bevádolhatják s azok ellen

vizsgálatokat tartanak minden Ítélethozatal nélkül. A megsértett

loldesurak és tisztviselk becsülete ilyen módon soha helyre

nem állíttatik s a méltatlan vádlókat büntetés sohasem éri.

Régen a gyújtogatok, a rablók, a gyilkosok a nép jelleméhez

mért halálos büntetéssel sújtattak. Most a halálbüntetés helyébe

a börtön lépett s a büntetés szelídsége csak a bnösök vakme-
rségét növeli. Annyi a rab, hogy sok megyében hely sínes

számukra a börtönökben s azért a kisebb bnösöket elbocsátják.

Több megyében az is megtörtént, hogy a foglyok feltörvén a

börtönöket, elmenekültek és rablóbandákba állottak össze. Az
Approbaták III. része 47. czim lO.czikkelyét, mely a tolvajokkal

egyetért s ket fel nem adó falukat öUI) forinttal büntette s a

bírót és az esküdteket, ha a hiba bennök volna, karóba huzatás-

sal büntette, nz ujabb rendeletek oda módosították, hogy a ki-

mutatott fczinkosokat testi büntetéssel sújtsák. Igen, de az

oláhoknak a bnökben szerzett jártasságuk miatt közülök a f-
czinkosokat majdnem sohasem lehet kikapni, a bn büntetlenül

marad s a i)arasztok sennnit sem óhajtanak buzgóbban, minthogy

a bnt mentl számosabbaktól elkövetettnek tüntethessék fel.

Iiiczédi Sánuielt lTT8-ban jobbágyai házálxM kihurczolván.

megverték és meg is ölték volna, ha katonaság nem érkezik és

meg nem menti. A ])arasztok felsl)b helyen kegyelmet nyertek,

minek az lelt a kfivetkezniénye, hogy a nudt évben Hibiczei

Ádám alezrcfles udvarát megrohanták, kirabolták és öt magát

is megölték. Kzek a i)ai'asztok is kegyelmet nyertek felségétl,

kinok kétszeri erdélyi utazása alkalmával a parasztok iránt ta-

núsított leei'eszked kegyessége is káros hatással volt reájok.

Kzek az események és intézkedések, melyek mindnyájan

a l'Mldcsuri tekinléK aláásására voltak iiiinvozva. azt az istenié-



— 142 -

l(Mi goiulolalüt koltottr'k a itarasztsáyban, luil kiilrmhcii lu'in is

átallaiiak nyiltan kimoiulani, liog}' ö felsége a magyar nemes-

séget nem szenvedheti s igy aztán könny volt a esaló Htu-ának

a néppel elhitetni, hogy ö felsége reá bizta, hogy a magyarokat

az oláhokkal úgy elpusztíttassa, hogy lakásaikból kö kövíin ne

maradjon.

Hajdan a i-obot ellen való jianasznak hiic sem volt az or-

szágban. Akkoi- a jobbágyoknak a földesurak iránt való szere-

tete örökolt volt. A földesurak ket, mmt él kincstárukat fen-

tartaiii kívánták, jobbágyaik házasságát elmozdították s azon

iuyekeztek, hogy jó nket kapjanak. A tisztviselket, hogv a

jobbágyoknak tcihokre ne legyenek, vendégszeretettel fogadták,

a katona-végrehajlókat élolenímcl látták el és midn az oi'szág

Ínséget szenvedett, jobbágyaikat eleséggel segítették. Ily és

ezekhez hasonló eszkíizökkel a foldmívelt a magok és az ;'dlani

hasznára j(') karban tartották. K viszonyt azonban az ujaitb i-en-

d 'letek teljesen megváltoztatták azzal, liogv a jobbágyoknak

földesuraik bevádlására szabadságot adtak, hogy földesuraikkal

szembesítiétnek s a kihágí'i IVildesurakal kemény büntetés éi'i.

mig szigorú rendelet tilalmazza, hogy a hamis feladót büntetés

érje. A felsbb rendeletekben semmi sem fordul oly gyakran el,

mint hogy a jobbágyok, mini az állam él kincstárai a zsarolá-

sok ellen nnnden igvekezellel nieíi'ollalmazlassaiuik s e miatt a

jobbágyok tartozásai jelenleg annyi gáncs i'-s vizsgálat alá

jömiek és a JVildesni-ak a jobljágvok elöli oly l»izalinatlanság és

szánd)a nem vétel tárgvává. lettek, hogv a jobbiigvok kélelked-

ntík : vájjon kotelesek-e robotot és más ini szolii'álatot tenni

vagy nem"? — és nagyon bajos kel meugvi'lzni. hogv nnndezi

1(irvényszernen larlo/nak leljesílein.

Ha a fennebbi (tkokb(')l foly('i s a ieí-islenleleiiel)!! ki'gvet-

h^nségre fajult lázadás a legnagyobb ciélylvel e! nem fojiatik ;

ha a íczinkosokat és a fbb szeicpcl jjUszott helységeket a

legkeményebben meg nem biinlclik. méltán lehet att('>l tartani,

hogv a jöv tavaszon a lia/.a ineu irt(')z1al('»bb bntények szin-

hidyévé válik, lüzonyos, hogy ez esetben a \allás és nemzetiség

|)aláslja alall lerjeszlell eszmék iriinl fogékony ob'disáu' nemcsak

az or.száu lobbi részeiben, de a Hihisáuban. a hal;Í!ividéken s
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;x hol annyian vannak, Molclovában és Oláhországban is követni

fogja a jelen lázadók példáját. Az oláhra ugj'anis durva termé-

szeténél fogva a halálos büntetéseken kivül a szelídebbeknek,

min a fogság, semmi hatása sincs s a példák azt bizonyítják,

hogy egy bárdolatlan nemzetnél minél keményebbek a bünteté-

sek, annál kevesebbet szükség büntetni s a szerfelett szelid

büntet törvények mellett több vétkes és ártatlan esik áldozatul.

Legveszedelmesebb pedig e nagy kimélet külháború esetén,

midn a l^elzavarok az állam erejének kivülre val(3 használha-

tásái'a nézve a legkárosabb akadálj^t szülhetnék.

Az emlékiratot elterjeszt vármegye kéri tehát a kir.

biztost, hogy a ráruházott legfelsbl) hatalmat használja arra.

hogy a már fogva lev és a tél folyamán még befogandó fbi>

czin kosok és bnösök az egész nép tanúságára az ország külön-

böz részeiben kemény és a jelen körülményekhez mért szigorú

büntetést nyerjenek és hogy a pópákat is, kik a népnél a magya-
rok kiirtására a vallás ürügye alatt istentelen eszméket terjesz-

tettek, példás büntetés érje s hogy azon helységekben, honnan
a lázadás kiindult, nemcsak a fezinkosok, hanem a birák és

(!sküíhok is, kik a titkos forrongást feljelenteni elmulasztották,

a/ Approbalák 17. cziuiébcn kiszabot! büntetésben részesülje-

nek és hogy az oláhoktól niinden fegyver beszedessék.

Szükségesnek látják továbbá azt is, hogy a hegyek között

('gyinás1(')l szétszórva l'ckv házak (összevonásával némely falvak,

a mennyire az ország rendszere megengedi, rendbeszedessenek,

annyival is inkiibb, mivel a királyi biztosnak ezekhez hasoiüó

intézkedéseit a leuicsi bánságban szép siker követte. A legjogo-

sai)b kívánság szerintíik az is. hogy az okozott károk Icui'ciuiebb

')t é\' alatt megtéi'íttessenek.

.\ls(')r('li(''r megye remiéi erre \'onatkoZ('iaii azon m'-zetiiknek

adnak kirejezést, liogv a nagyobb mértékben bíiurts falvakat

meg kell tizedelni s Iiogv a rabh'ik távoltai'lására Kalotasz(\Li'löl

Aradig' liatáiörokel kell alkalmazni. Zaráiid megye rendéi pedii^-

azt in(lítvi'my(tzt:'ik, liog\ a hizadásban részesek telepítte.ssenek

ki liukoviiiiiba. iimi.vad és Zar;iiid megve. mely kül(">nl>en is a

liali'ir. élen fekszik, láttassék el :\llan(l('» katonasiiu-üal, miiitmi

az oda\alo liali'n'iirsé'í nem tiidia rokonait IV'ken tartani.
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Általában az Ordekolt rondek i'uybeluiiitrzóan kijcleiilik.

hogy nekik semmi kifogásuk sincs az ellen, hogy az úrbéri tar-

tozásoki-a egyi'ormaság hozassék be, de az úrbér szabályozása

csak akkor történhetik meg, ha a jelen zavargást alaposan el-

lojtják. Meg vannak azonban arról is gyzdve, hogy mindez

siker nélkül iog maradni, ha a löldesurak és a tisztviselk régi

tekintélyét helyre nem állítják s ha a határri katonatisztséirnek

szigorúan meg nem lesz tiltva, hogv a poluáii hati'isáii' teendibe

avatkozzanak.

A nemesséíí szigorúságot ajánl, a császár pedig szelid.

humánus és békülékeny akart lenni minden áron. ..A vármegyei

tábláknak összes kérelmeik, irataik, beadványaik - irta ILJózsel"

az ismertetett emlékiratokra vonatkozóan b. Bruckenthal kor-

mányzónak — valamint az összegyülekezett nenu^sség cseleke-

detei nem bizonyítanak egyebet, mint azt, hogy teljesen elveszí-

tették (áiuralmokat és biztonságukat egyedül abban látják, ha

kerékbe törethetnek, nyársba huzathatnak tekintet nélkül min-

denkit." Nem tagadjuk, hogy a magyar nemesség csakugvan

elveszítette önuralmát, de az elíbgulal hm liu-ténelin') is kénytelen

elismerni. hoi>'V nem ok nélkül.



IX.

A lázadás leveretése.

A lázddth újra kitör. Krizsdn levelet küld Hóra nevébeit a Maros mottére.

Az ahrudbányai ncfji/ oláh tábor. A lázadók haditerve. A katonai rjáratok

visszaverése. A lázadók a felajánlott kegyelmet visszautasítják. Az offenbányai

szerzdén. A kincstár ratifikálni akarja e szerzdést. A konnányszék és a f-
hadparancsnokság pedig megsemmisítik. A katonaság akczióba lép. Haditerv a

lázadók megsemmisítésére. A lázadók csak védelemre szorítkoznak és eltorla-

szolják a hegyek közé vezet utakat. A mogosi csata. Sckultz visszavonulása.

Stojanich rnagy sikertelen brádi e.jcpeditiója. Dnlcincngo rnagy kudarcza.

Mesterházy hadnagy eleste. Mi okozta a sikertelenséget? K sikertelenség meg-

döbbenti nemcsak a nemességet és a kormányszéket, de magát a császárt is.

Kray alezredes Stojanich segítségérc siel. Vele megy Xikities püspök is. Az út-

közben történt dolgok. A mihelényi csata. E csata volt a Hóra-lázadás leg-

véresebb csatája, mely egyúttal végét is jelenti az egész lázadásnak. Srhultz

topánfalvi hadmenete. Kray alezredes, .'yfojanich és Dolcinengo rnagyok közre-

müködése. E hadmenct eredménye, hogy Hóra is feloszlatja tát>orát. A ilalm-

mmán történetírók valami naqy hadjárattá akarják felfújni ez apró csatáro-

zásokat, fk'nsusianu véleménye. Hóra Bécsibe akar menni. A hatóságok széles-

kör intézkedésekei tesznek kézrekeritésérc. Kray alezredes értesül tartózkodása

helyérl. McUzer erdész terve. Hét oláh gnrnyik vállalkozik Hóra elfogására

.1 terv végrehajtása. Hóra és Khiska figságba esnek. Kray Abrudbányára

viteti ket. Krisdnucz pópa. (lyulafehérvárra viszik és ott elzárják. Pako-román

mende-monda. Krizsán elfogatása. II. József örömmel értesül a három kapitány

• Ifigalásáról. Kíváncsi vallomásaikra s azért ntasitásnknt ád .hinknvirhnak

Mijí- ;{'/. cnlrlyi hivatalos világban a/, ('idckclt IcK'k a láza-

dás valí'idi (lkainak kirüi-krszr'sévcl ós tisztába iiozatalával \\)ix

lalatoskodtak, addii;' a s/íiiictcliii I;'i1sz('i lázadás ujia láiiiíra

lobbant. Ibna li'it\;in, liouy a brkcalkiidozásoknak nincs scinini

• 'i'cdnH'nyc, kiadta a |>arancsolatol, Iiol;v a nt'-p újra ki'zdjf uwv.

a ncmosKÓ^" (ildöklósót s Jószáiiainak r('l|ii('d;'dás;il. Nfirv. piszto-

lyokkal IVIlcfíy vérzett parasztot kiddottek le a Maros iiuMítére.

Iio^y ott községrl -kozséiire felolvassák a kn\clke/o paramso
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latot: ..Én Krizsán (iyr)ri>y kMj)it:'iiiy kiildrnii :i H('»ia kczcilx'il

vett eme i)arancs<>lat<)t e nécv eiiibortöl, hogv ezt taluról-laluha,

osryik ])ai)tól a másikhoz vig:yék Prészakától Homoródiir, annak

kihinletés(> véirott, hogy niindon onihcr foltV'ízyvorkpzvo jojjrui

Homoródra. Azt. a ki nem í'og eljönni, íryerniekoivel együtt meg
fogjuk köt<)zni s liázát fejére gnijtani. Jöjj<">n minden ember

puskával, bottal, vagy vasvillával felfegyverkezve."

Egy másik parancsolatot Algyógy vidékére küldrittek.

meghagvván, hogy november 2'2-Ye minden háztól jöjjön leg-

alább egy ember Algyógyra. JCllenkez esetben a parasztok,

mikor visszatérnek, felfogják gyújtani mindazok házait, kik

otthon maradtak. A hirn()k()k végigjárták a kijel()lt községekéi

és kényszerítették a papokat, hogy Hóra parancsolalál hirdessék

ki. Különben erre, mint a bi-ettyei g()r. kath. i)ai> példája bizo-

nyítja, nem nagyon sokat kellett kényszeríteni az oláh pópákat.

A brettyei pap. Pópa Zaeharia ugyanis önkényt, saját egyéni el-

határozásából i)aran(*solta meg a környékbeli oláhságnak, hogy

minden háztól egv ember szálljon táborba, luei't elliMdcez eset-

ben házát fejére fogják gyújtani.

Ez izgatások kíivetkeztében a marosmenti parasztság újra

megkezdette a zavargásokat. November 24-én, mintegy 4C)() fnyi

paraszt csajjat szálbttta meg Maros-Ilyét és felsz(')lította a szom-

szédos községek lakosait, iiogv S nii|ti élelemmel ellál\ a. jelen-

jenek meg Ilyén, hogy 1 )(»brá1 és (íuraszádát el|)usz1ítva, Dévát

támadhassák meg. Dévái mindjárt a rák(')velkezö nai)on akarták

megtámadni és pedig a Mai'os als('t- és felsrészérl egvar;inl.

Az Abrudbánya környékel)eli oláhság is készen állott,

még ])e(lig négy csapatra osztva. .\z els csiapat, a mogosi.

ponori és remetei oláhok csapata .Moniisiiál állott Ilóra fiának,

Jánosnak vezetése alatt. A második csapat, az OlVenbánya és

kornyékérl vab'i parasztok csapata OiVenbányánál táborozott

Kloska vezérlete alatt. A hai-madik csapatot, mely a fels ui'a-

dalondjeli jobbágyok Albakn:d t:'d)or(»Z('» csapatja volt, maga
Ihaa vezette. A negyedik csapat Kri/.sán vezetése alatt pediir

Zarándban készült az ujabb támadásra.

II(')ra ujabb kapit:'uiyoka1 nevezett ki az <(gyre növeked
csajtatok éh'-ie s rendeletet küldött a liuiiyadi \ ;uiiszednek.
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hogy az abrudbányai hegyek közé Hátszeg vidékérl hozott

-gabonától ne merjen vámot szedni. Az albaki, lupsai, dupapiatrai

és algyógyi kovácsok pedig éjjel-nappal egyebet sem csináltak,

mint a kiegyenesitett kaszákból lándzsákat a lázadó parasztok

számára. Szándékuk az volt, hogy a közel fekv városokat újra

•megtámadják. Az Abrudbánya környékérl való parasztok ki-

jelentették, hogy e várost újra meg fogják támadni. Porrá és

hamuvá teszik. Még az anyák méhében való magzatokat sem
kimélik, kardra hánynak mindenkit és felgyújtják még az ott

hikó oláhok házait is, mert ezek a múltkor több magyart elrej-

tettek dühök ell.

Krizsán meghag}i;a a zarándi parasztoknak, hogy novem-
ber 28-án gyljenek össze mindnyájan Mihelény és Bucses

között, hogy Abrudbányát megtámadják s úgy elpusztítsák azt,

hogy k -kövön ne maradjon. Abrudbánya után a sor Zalath-

iiára került volna, majd i)edíg' Gáldra és Enyedre. E helységek

elpusztítása után két helyen, Fenesnél és Gyalunál szándékoztak

betörni Kolozsmegyébe. A terv az volt, hogy a marosmenti

és a zalathnai uradalombeli roniánság egyszerre .s egymással

párhuzamosán kezdje meg az akcziót s folytassa iliindaddig,

mig Erdély összes oláh parasztsága a lázadás zászlaja alá

nem áll.

Az egyes katonai i'járatokat, melyeket a csai)atparancs-

nokok a Nagy-Szebenbl vett rendelet értelmében azért küldt- ^-^ /
tek az egyes községekbe, hogy ott a császár és a kormányszék ^-^

r(!ndeleteit a lakosságnak kihirdessék, a lázadók megtámadták,

megszalasztollák, megsebcsílellék vagy megölték. November
r{()-ról keltezve, a koi'iiii'iiiyszék i'illaláiios ainiics/liát liirdtMett.

Az tijra fcgyverl fogott parasztok azonban kijelentették, liogy

nekik nem kell anmesztia. Készebbek meuiialni. mintsem újra

visszaléiiii a foldesnri liat;ilom al;'i, aini.\i\al ink;il>l>, mivel a

kihirdetett parancsolatok és rendeletek nem a császárlt'íl, hanem
csak a nemesséutl adattak ki az megesalatásnkra. Kendi

Sí'mdtM 111 j;in, ki Ihujinak hizalmasa volt, magát IJi'irat is meg-

kinállák kegyelenmiel a/<m h'llélel alatl, hogy a népei csendes-

ségre hirja. Ih'ira azonban kijelentelte, iiogy neki nem kell ke-

g.elemsa nép is csak akkor fog iec.sendi'sülni, ha szaiwulon

lU"
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Ixx-sátják a iráldi és zalallinai loírlynkat s ha a nr]) it'rlu'in

kdimyíttMii tdiriiak.

XoveinbiM- iMI-éii az oflViibánvai paraszlok a/, oilavah)

b;'iii.vatiszlvist'lökk('l szerzdést k(')t()ll('k. E szcrzTtdés szerint

ineirigérték a parasztok, liogy nemcsak nem bántják ket. de a

más vidékrl való lázadó parasztok ellen is megvédelmezik, ha

ennek viszonzásául a tisztviselk megigérik, hogy nem kérnek

katonaságot s ha hirét veszik a katonaság kíizeledésének, azt

tiuháid adják a szerzd i)arasztságnak. Az ott'enbányai tiszt-

viselk kötelezik magokat, hogy otthon maradnak esnem távoz-

nak el más helyre. Belenyngosznak. hogy a románok a tisztvi-

selk közül egy német birót választhassanak, a kinek feladata

lesz dönteni minden vitás kérdésben, mely az nhihok kozolt

esetleg felvetdik s hogy a jTtvbcn egyeljen niauyai' se teleped-

hessék meg (Jífenl)ányán.

Ezt a szerzdést Írásba foglalták s annak p;nj:il liidoniás-

vételül a bányahivatal deczetnber 1-én ite is kiildotte a kincs-

tárhoz. Bár e szerzdés ellen Kemény Simon als(')reliér-megyei

fispán a leghatározottabban tiltakozott, azt a kincstár, leltvén

az ott'enbányai hivatalnokok életét, azon figyelmeztetéssel kül-

dötte meg a fhadparancsnoknak, hogy találja nKidját, hogy a

szerzdés értelmének megfelelen katonaság OfTenbányára ne

menjen. A fhadparancsnok azonban nagyon veszedelmesnek

találta egy ilyen fajtájú szerzdés megei-ösilését, mert a lázadás

elnyomására feltél lenül szükséges, hogv ezeket a vidékeket is

katonaság szállja meg.

A |)ai"asztság e mozgalmait a kalonaságsem nézte tétlenül.

A terv az volt, hogy a lázadi'i parasztok lóerejét mind(Mi oldaht'il

bekerítsék, hogy igy teljesen megseiiniiisilhessék. A Magvar-

ország felöl vált') részen Stnrm tábornok egészen a feketetea

szorosig hatolt elre, a honnan különböz kisebb-nagvobb esa-

patok szállották meg lüliar-és Arad ineg\e egyes részeit, fhdély-

ben a Maros als() részén l)obrát, llyét, |)(''\:i1, Sziiszváro.st és

Vinczei szállotta meg kisebb csapatokban a kalonasi'ig, lóere-

jével < lyulafehérvi'n-ra tiimaszkodva. Kelel felc'il pcdii: egy

nagyobb csapat igyekezett belmlolni az abni(llt;inyai hegység

közepébe, nüi/ M;iros-\';'is;niie|yi(i| ;i székely liahóruiik egV csa-
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patja indult Kolozsvárnak, hogy Gyalu és Bánffi-Hunyad kör-

nyékérl kisértse meg a hegyek közé való behatolást.

A parasztok szoríttatva e csapat-mozgalmaktól, kénytele-

nek voltak minden támadásról lemondani s egyedül a védelemre

szorítkozni. E ezélból Mogos, Remete, Vulkán és Bucsesd körül

az utakat ledöntött fákkal eltorlaszolták : ..Hogy mennyire vesze-

delmes kezd lenni ez a lázadás— írja deczember 2-án a kincstár

a kormányszéknek — láthatni a bányahivatal ide mellékelt s

futártól küldött jelentésébl. Ebbl kitnik, hogy a felkelt pa-

rasztok az utakat a csapatok eltt nagy fatorlaszokkal elzárták,

s ez a tény elárulja, hogy köztök idegen parancsnoknak kell

lenni."

A föhadparancsnok november 27-rl tudósította a kormány-
széket, hogy a katonaság hadi intézkedései most fogják kezde-

töket venni. Minden katonai csapat mellé, mely a parasztok

ellen indult, egy vagy két pap volt adva, azzal a megbízatással,

hogy a támadás kezdete eltt még egyszer intsék és szólítsák

l'el a parasztokat, hogy tegyék le fegyveröket és térjenek vissza

házaikba. Zarándban Mogosnál és Ofí'enbánya körül csak kisebb

elrsi csatározások voltak, mig november 29-én Remeténét
komolyabb r)sszeütközésre került a katonaság és a parasztok

között. 8chultz alezredes 143 gyalog katonával és 08 székely

luiszárral Remetére akart menni, hogy e helységet Ponorral

együtt megszállja. Utközl)en a hegyszorosokban mintegy ICKK)

fnyi i)arasztra bukkant. Felszólította, hogy legyenek nyugton
;

ne larlsanak seimnit, mert a császár a hazatérknek bünbocsá-

nalol adott; menjenek tehát haza! A parasztok azonban puska-

lövéssel válaszollak a felsz(')lításra. Mintegy 4 óráig lartó csala

kelclkezctl, melyben meg(>le1et1 egy katona és megsebesült lö.

A l;\zad<')k k<»/,íil eleseti 17 és három fogságba kerüli, kiket

azonnal JMiyedre küldöltek. A csata kimenetele mégis csak az ~Z

voh, hogy Schullz alezredes kénytelen volt csapatjait Kakova
fele visszavoinii. A liogyoldalak srjében elrejtzött oláhság

|)iiskal('»vés(íkk(íl kisérte a visszavoiud(') katonaságot, a mely
alkalommal a katonaságot kisér megyei biztos is megsebesült
li'il);'iii. Ko/ben-kíizben kiáltások hangzottak fel az oláhok sorai-

Im')I : .Jxajla liiik.inert joii Ih'na az eirész országgal I" „X'iyven el
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az ördög császárostól együtt. Nuküiik is van i-sászi^iiiiik I Kaid-

nak sem vagytok. liaiH'in csak kaloiianiliíilia nhny.üw niaiiyarok

ós iiPiiiesok I"

NovemlKM- J7-r'n indult ki I )t''v:\ri'tl Siojanich ("una^y 820

fnyi katonasággal, hogy behatoljon Zaiándlta. Mr.u az nap

('jlelkor niogérkezott lírádra, de itt -- mini Siinény hadnagv

iija jelentésélxMi — csak kevés lázad(') parasztot találtak, mivel

azoknak mintegy 4(HH) fnyi csapatja Kristyórra ment volt

Krizsán vezetése alatt. Mikor Krizsán értesült, liogv Hrádra

katonaság érkezett, iitközben jelentékenyen megszaporodott

csapatával visszatért Brádra. Briutkenthal kormányzó a császár-

hoz küld()tt jelentésében Krizsán csapatját ÍM KlO fre teszi. Látva

Stojanich, hogy a harczot sikerrel egy ilycMi nagy tömeg ellené-

ben meg nem kezdheti, visszavonult Halmágy felé, — vissza-

vonulásában többször összeütközött a lázadókkal, kik közül a

katonaság többet leölt vagy levágott. Krizsán folytonosan sarká-

ban volt Stojanichnak egészen Ilalmágyig s egyúttal ügynökö-

ket küldött Zaránd minden falujába, hogy siessenek táborába

Halmágv felé. Stojanich látva, hogv i'i'öszakkal nem boldogul,

alkudozilsba bocsátkozott vclok. llalm;'igy ehitt mintegy KHHI

lépésnyi távolságra bevárta a parasztok táborát s ekkor Zigány

százados kíséretében a ])arasztok (dé lovagolt. A lázad(')k látván

ezt, magok közül is követeket küldöttek Stojanich elé. Miután

hosszabb ideig tárgyaltak együtt, a parasztok megígérték, hogy

ezentúl engedelmeskedni fognak ö lelsége rendeleteinek, csak

ö felsége ne kényszei-ítse ket arra, hogy visszafogadják régi

tVildesuraikat. Adj(jn nekik német földesurakat, de ne magyaro-

kat. Miután Stojanich biztosította ket, hogy minden kívánsá-

guk szíM'int lesz. puskáikat kiltték és a liegvek kr)zt elszé-

ledtek. ')

Xovend)er iMI-én 1 )olcinengo rnagy Lupsára érkezett

mintegy 7(1 ka1on;ival. Innen Bisztra IVdé akart elre nyomulni,

de mikor kiment Lu[)sa kozs(''gébl, a hegyekrl nagv csa|ialok-

ban leözíuil parasztok megtámadták s visszavonuhisra k('Miy-

szerítették. E.szrevevén ezt Meslerliázi hadnagv.egv kis csapat-

') Kojtiicnzollor tábornok jelenlése .F.uikuvipli Rfrófiioz.
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tal Zalcithnáról Doleinengo rnagy segítségére sietett. De a lá-

zadók Valea Mnez-nél útját elállották, t magát {^ katonájával

együtt leltték s kisded csapatjának életben maradt részét el-

szélesztették.

Annyi bizünycjs, hogy az eddigi csatározások nem voltak

kedvez eredmények a katonaságra nézve. A fhadparancs-

nokság a kincstárhoz küldött átiratában erre vonatkozóan azt

mondja: ..A katonaság elhaladásának egyetlen akadálya van

s ez az eleséghiány úgy a katonák, mint a lovak számáia ....

s ez ok miatt a csapatok egy része kénytelen volt feladni elbb
elfoglalt posiczióit." Hogy az eleséghiány nagy akadály volt

ezen az elpusztított vidékeken, bizonyos, de a szenvedett vere-

ségek oka nyilvánvalóan mégis csak az volt, hogy a rendkívül

szétszórtan mköd katonaság nagyon csekély ervel lépett

fel és hogy legtöbbször számra nézve 15-de vagy huszada sem
volt az ellenségnek. Ez a sikertelenség egyaránt megdöbbentette

úgy a rendeket, mint magát a kormányszéket. Hunyad megye
rendéi a föhadparaiutsnokság kikerülésévei egyenesen futár utján

szólították fel Koppenzoller tábornokot, hogy azonnal küldje

lírdélybe a \\'ürteniberg és De Vins ezredeket. A kormány.szék

a császárhoz küldött jelentésében a legsötétebb színekkel festette

a helyzetet és kérte a császárt, hogy mentl hamarabb t<>bb

katonaságot küldj()n Erdélybe. Magát a császárt is kellemetlenül

érintették az Erdélybl jöv rósz hirek. ..Az erdélyi zavarok

— írja Hruckenlhalnak -a melyek még máig sem csendesültek

le, engem nagyon megszomorítottak, annyival is inkább, mivel

az egymásnak ellí'iimondó jelentésekbl nem tudom biztosan

megítélni a dolnok igazi állását. .Mintljárt az els hirek vétele

után megadtam a szükséges utasításokat úgy az ei-ilélyi, mint a

magyarországi rhadparancsnokságoknak, de úgy látszik, hogy

részint nem követték, lészint peilig elégtelen eszkozr>ket alkal-

nuiztak."

Deczember 4-éii l\i:i> aIczrecU's 4(K) székely határrrel

sjcictt a szorongat(»tt Stojanicli segilséuéif. X'clc volt Nikilich

püsjxtk is. Még az na|> Czcliébc érkeztek. Ili Nikilich [liispök

beszédei lailolt az (isszegyüll papokhoz és a néphez. íSzenutkre

h;iiiv\a a/, elkövetett u(>iios/..s;íuaika1. Ii'lk<ikic kt»tolte. Iioiív
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nyugodtan niaradjanak s engedelmeskedjenek a Iclsíibbség és a

földesurak parancsainak. Czcbéböl a jjüspok és a katonaság
Brádra ment. liova 20 lalu ]\apsái;a és népe volt (K-^szehiva

s a hnl az elbbi eljárás ismétlödtitt. l)iá(h('»l Kristyórra meni a

katonaság, hol a püspök hasonlóképen megdorgálta a papságot
és a népet. Kz eljárásnak eredménye az volt. hogy Brád és

Kristyór környékén a né]) véionlás nélkül lecsendesült és

K rizsán csapatja feloszlott.

Deczember 7-én délután a i)üsp(»k és a Kray alezredes pa-

rancsnoksága alatt álló katonaság Blazsény leié ment, hogv
vagy szép szóval hazatérésre birja a lázadók itt összecsoportosult

ferejét vagy szükség esetén fegyverrel verje szét. Az elöcsapa-

tot Vajda hadnagy 50 embere képezte. Zdrapcz és Mihelény

községen minden akadály nélkül keresztül mentek, de mikoi-

Mihelényt elhag^'va, Blazsény felé mentek, a Körös folyó egy

szorulatában mintegy (](){) fnyi puskákkal, pisztolyokkal, lánd-

zsával és vasvillával felfegyverzflt lázad(') csapat állotta el Vajda

hadnagy útját. A püspök rögtön elre küldött Vajda hadnagy
csapatához két papot, hogy azok beszéljenek a nép lelkére és

birják rá a fegyver letételére. A parasztok azojiban kijelentették,

hogy a fegyvert csak akkor fogják letenni, ha a Molnár orvossal

kíUött béke pontjai érvényre fognak emelkedni, A felajánlott

általános bnbocsánatot is csak az esetben voltak hajlandók el-

fogadni. Kray alezredes látván, hogy szép utón nem fog boldo-

gulni a parasztokkal, gyalogságát kél oszlopra osztva, a hegyet

két oldalról megkerültellc. miu' kr)zcj)én a parasztok figvelmének

lekötéséért lovasságával igyekezett elre balolni. A ))aiasztok

ily módon két oldalról szoríttatva, csakhamar k(''nyl elének voltak

kedvez helyzetüket elhauyniésa faluba vonulni. Itl aliázakban

elrejtzve, puskalövésekkel fogadták az elre nyomul(') katona-

ságot. A katonák azonban a falut felgyújtották és a lázadókat

szétverték. Mintegy <H4 paraszt esett el ebben a csatában, nagyon

sokan megsebesültek és lö-cn fogságba estek. \z elesettek kíizott

volt a csapat kaj)itánya, Hibarcz Mikula is, kinek rézszegekkel

kivert botját és pitykés l)r1arisznyáját Kray alezredes, nüni

trophaeumokat magánál tartotta. így véuzdott Ih'ira parasztjai-

nak állítí'dagos irrniopilei ütközete Blazsény eltt.
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A Mihelény és Blazsény közötti csata, az egész Hóra moz-

galom e legnagyobb és legvéresebb csatája egyúttal végét is

jelentette a lázadók fegyveres ellenállásának, mert ennek követ-

keztében a helyzet képe teljesen megváltozott. Kray alezredes a

csatát követ éjszakát a harcz szinterén Blazsényben töltötte.

Másnap széthányatván a vulkáni útban emelt torlaszokat, be-

vonult az abrudbányai hegyek közé. A remetei és mogosi lázadók

hallván a blazsényi vereség hirét, rögtön követeket küldöttek a

kormánybiztoshoz, kijelentvén, hogy meghódolnak. Az oííen-

bányai és a fels uradalombeli jobbágyok, valamint a nagy-

aranyosiak és a vidraiak Topánfalvára húzódtak Hóra táborába.

Deczember 8-án Kray Abrudbányára érkezett. Nikitics püspök

összehivatta ide a környék papságát és minden faluból parasz-

tot. Miután elkövetett bneikért megdorgálta ket, kihirdette

nekik az általános amnesztiát.

Schultz alezredes 750 fnyi katonaságával deczember 11-én

Hóra topánfalvi tábora ellen indult. Az Abrudbányától Topán-
falva felé vezet utón — mint Schultz jelentésében írja — a

hegyeken kisebb-nagyobb csoportokban mintegy 20.(X)() fre
tehet lázadó paraszt táborozott, de a legels ágyúlövésekre

ijedve vonultak vissza Nagy-Aranyos felé. Schultz ez útjában

megállott Kerponyesen Kloska házában, kikutatván azt, de nem
kapta meg a lázadók óhajtott irattárát. Estére Schultz bevonult

Topánfalvára. Csakhamar azonban arról értesült, hogy a i>arasz-

tok mögötte az Abrudbánya felé viv utat elvágták és egy eleség-

szállító kocsit elfogtak. Még akkor éjjel értesítette errl az

Abrudbányán tartózkodó Kray alezredest, a Búcsúmban idz
Ott rnagyot, továbbá .Stojanich és I )()lcinengo rnagyokat. Ezek

másna[) kora hajnalban Topánfalva felé indultak, útközben

ágyúlövésekkel kergetvén szét a nui1atkoz('i lázadó paraszt csa-

l)at()ka1. \u;y nyomultak elé egészen Albakig, Ih'ira lak(')helyéig.

i^i kaloiiai séla Icljcseii szétsz('»rta c vidéken a lázadi'tkat és pedig

iiiimleii kmiiolyalili fllciiiilkis vagy vérontás nélkül. Hóra mihelyt

híréi liallolla, hogy a kalona.s;ig bevoinill Tojiáiifah ára. feloS*/-

lalla t;'iltorá1 s liiveiiiek Uultára ailta, hogy elbb Alltakba megy s

aziiláii a hegvekeu :'il a bY'kotc-Krös vidékére, lu)gy így Béesbe

jusson. lioL;\dl1 luí'i; \;ilann'l kieszkíizolhesseii u császártól.
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^<')i-a i'onadalmáiiiik e szerint e^jy. jneglelietösen. Jíoyés

számú hatlení T^alonui si'lája k(')iHiyíiszi>rrcl végei vetett s ha

mindjiirt kezdetben akeziólni, lépett volna a. katonaság, felényi

erfeszítésre és véráldozatra sem lett volna szükség. A dáko-

román történetírók azoidían nem elégednek meg ez egyszer
tény konstatálásával. N'alami nagyszíM'íí fitrradalomról tudnak

mesélni, mely nemcsak Ki-délyt, de az egész magyar államot is

kifordította volna sarki'ilxil. lia cgv nagv l)iin(lali>m összes katonai

hadereje (ténylec: ahg vett részt a zaráiidi és ahrudhányai expe-

diczi('>l>aii iNHH) katona) a leüiiaiiyohh ei-öfoszítésével vérél)e nem
fi.jl.ia.

..Vájjon írja l)ensusianuM — azért hnkolt-e meg ez a

forradalom, mert híjával volt az erkrdcsi eszmének, mert nem
volt népszer s mert a roiiu'in jobbágyok nem akartak szabadok

lenni s a romiin nemzet nem akari nralkod(') nemzet lenni

Erdélyben? Nem. Az általános lelkesedés nem hiányzott a

román parasztok osztályában. A gyorsaság, melylyel e forrada-

lom elterjedt, megmutatta, hogy mily népszerek voltak eszméi.

De ez a forradalom elbukott, mivel sokkal nagyobb erk ellen

küzdött : egy nagy birodalom hadserege ellen, egy mindenféle

befolyással rendelkez hatalmas feudális rendszer ellen, t-gy oly

i'cndszer ellen, mely századokon :\l larlott uralmával szétzúzta a

román nép minden erejét és elkészítette arra, hogy számára

lehetetlen legyen a rabság igájáb<'il \ ah) felszabadulás. Elbukott,

mert hiányzott a harcz folytatásának minden feltétele: fegvver,

lszer és minden egyéb, a mi szükséges az eredmény biztosítá-

tására." E pathetikus szavalatnak, mely a Hóra-lázadás bukása

okainak magyarázata akar Icinn', (•sii|);'ni ntols('> mondata felel

meg az igazságnak, az 1. i.,hogv hiányzott a harcz folytatásának

és az eredmény biztosításának minden feltétele s é})en ez a kö-

rülmény az, a mi ezt csak egyszer zendülé.ssé teszi s megaka-
dályozza, hogy komolyan mén- a nagvobb szabású szocziális jel-

leg paraszt-forradalmak közé is soi-ozhassuk.

.Mikor Ili'tia frloszlalta 1op;'uiliil\ i 1;ilior;il, azt mondotta

híveinek. Ikiüv H(''cs1i(' \\)u menni a csiis/iirlioz. .. IJizonyos

') Hovohitiiiufa Ilii Múl a 3!tS. 1.



— 155 —

— írja Beöthy János Bihar megye föispánjának. — hogy Hóra
czinkostársával egyetemben útját a feketetói szoroson át Magyar-
ország felé vette. Minden intézkedést megtettem, a mit csak

ember kigondolhat s nem hiszem, hogy ha ebbe a megyébe jón,

megtudjon szabadulni ... azt hirdeti, hogy Bécsbe akar utazni

felségéhez." Bécsben József császár a kanczehária utján kö-

zölte a rendrséggel Hóra és KJoska személyleirását, meg-
hagyva, hogy szigorúan vigyázzanak és ha csakugyan Bécsbe
érkeznének, azonnal fogják el. Meghagyta továbbá az erdélyi

kormányszéknek is, hog}^ az Oláhország és Moldova felé vezet
szorosoknál és utaknál szigorúan örködjenek, nehogy kiszökjék

az országijól. St diplomácziai lépéseket is tettek a portánál,

hogy parancsolja meg Moldova és Havaselfölde vajdáinak, hogy
azon erdélyi és magyarországi alattvalóknak, kik fellázadtak a
császári udvar ellen, ne adjanak menedékhelyet. M

Mig ily messzireható intézkedéseket tettek Hóra kézrekerí-

tésére, Kray alezredes arról értesült, hogy Hóra Kloskával együtt

az Albak felett elterül Szkoracset nev nagy erdségben lap-

pang. Ekkor magához Jiivatta Melczer Antal erdszt, ki hivatá-

sánál fogva nagyon jól ismerte a topánfalvi hegyeket s elébe

tette a vidék térképét s azt kérdezte tle, hogy az erdségekben
miként Iflietne Hórál legkruuiyebben megfogni'? Melczer az

elébe tett térképen megmagyarázván az alezredesnek a meg-
jelölt pontok egymástól vab't távolságát, kijelentette, hogv Hí'irát

ezen a vidéken, hol minden odvas fa, barlang, hegyszakadék és

zúg menedéket nyújthat annak, a ki ott a járást jól ismeri, —
megfogni katonasággal nem lehet. ..Varjúnak kell, hogy a varjú

szemét kivájja" -— Iclelle a tapasztalt erdsz. Xeki vannak
— úgymond — az erd minden zugát jól ismer gornyikjai,

akik tisztességes jutalomért hajland(')k lesznek H(')rát ésczinkos-

társát kézbe adni. Csakis a hegvek lál)áiiál fekv lalvakiian k(^ll

') 178."). február liö-rl keltczvo irju u nagyvozór .Moldova i''S Ilavas:-

olfölde vajdáinak : 1/ Intornoiu-o Imperial ot Hoyal résident auprós do la

aublimo I'ortc ayanl .... doniandó, (juo dans les circonstances présentes

des troublcs en Hongrio et Transylvanio, il no sóit nccordé auoun rrtraito

ii ceiix, (jui H t'lóvant conlro la cour Imiicriale." L. Ilurmuzai fii !>olmi-

mente VII. 4;i!i,
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biztosság: véíjelt kal()n;is:iii(ii clliflvt'/ni azon iiicü'lMzalí'issal,

lioiry kisebl)-nair.V(>l>li csaiiatnkljaii az erdftséiíokbeii üi-jju-atot

teljesítsenek.

Melczer e c/élra hét oláliol lo^'adott. kiknek Jiilalimil oda

Ígérte II császártól Hóm eUüatniuik kitzött íJ(H) anuiyat. Kray

alezredes Vajda és Jeiiei hadiiaíryok paranesiioksáíra alatt egy

csapat katonasáíTot küldött a vállalkozó oláhok láiiiouatására.

Deezember 25-éii jöttek össze az oláii erdkerülk a La (Ima a

Hezi nev helyen, hogy tervíik véiíi'ehajtásáról tanácskozzanak.

Mikor a követend í'bh irányokban ineuálla|>i>d1ak. elindnltak.

Két napig sikertelenül kutatták az eidöl. I l.iiinadik najion dr-

czember '27-re virradóan friss hó esett, a melyen emberi lábnyo-

mokat látva, a nyom irányában elre haladtak és nemsokái-a

H(')rának egy Krisztea Nieola nev bizalmas emberére akadlak.

F]zt megfogták s azon ígérettel, hogy nem lesz semmi l)ánt(')dása,

rábírták, hogy velr)k Hóra búvóhelyét kíiziilje. A hét oláh kíizül

négyen puskával voltak felfegyverkezve s ezek elre mentek, a

más három pedig távolról követte ket.

Nem sokáig kellett menni a megjel('>lt irányban, egyszerre

megpillantották llórát és Kloskát egy terebélyes fa alatt lobog('»

tz mellett ülve. Hóra semmi rosszat sem gyain'loll saz njonnan

érkezeti vendéueket, mini
.i('»

ismersíiket fogadia s azt kérdezte

tlök: talán vadásznak? Igen, volt a felelet, — mer! kény-

.szerítve vannak a katonaság sz:'iin;'na vad:'iszni, de idi'nu- még

semmit sem kaptak. H(íra felsz('»lította, hogy üljenek a tz mellé.

Le is ültek és pedig ketten H(')ra, ketten jiedig Kloska mellé.

Kloska azt kérdezte tlök : mi újság van a falul)an V Nincs semmi

jó — felelének a kérdezettek- az embei-ek ])anaszkodnak a sok

katonasáíT miatt, a melyet tartaniok kell. — Ne féljetek - kiáltá

káromkodva Kloska — majd a pokolba kergetjük ket !
- Kz

alatt a Inilia maradi három paraszt is a IzIkíz érkezett és e

pillanalitan 'rrifii István és Nntzu Mátyás I b'nára és Kloskára

velellék magokat s miután más (")1 tái'suk is segítségüki-e sietelt,

megkíitözték ket. Ih'ua a i)ii-k('iziis kn/ben liirleleii kebelébe

nyúlt s omian egy marék pajiirost kihúzva, a tzbe dobta s

miután támadói megkíitözésével voltak elfoulalva. a i)a|)irok a

lángok martalékaivá lettek.
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Hóra és Kloska megkötözése után az oláh erdkerülk att(31

félve, nehogy valahonnan Hóra emberei elétörjenek s foglyai-

kat kiszal)a{lítsák, velk együtt egy közel lev juhász-kunyhóba
víjnultak nagy hirtelenében. Innen aztán az erd szélén czirkáló

katonaságot értesítették, mely csakhamar meg is jelent Hóra és

Ivloska elfogatásának színhelyén s átvette a gornyikoktól a lá-

zadás most elfogott két fkapitányát. Hóra és Kloska puskával

és lándzsával voltak elfogatásuk alkalmával felfegyverkezve.

Kloskának még pisztolyai is voltak. Pénzt összesen 6 frtot talál-

tak Kloskánál.

Deczember 31-én, tehát 3 nappal elfogatásuk után, Hórát

és Kloskát a katonaság Abrudbányára vitte. Nagy sokaságú nép.

magyarok és románok vegyesen várták a piaezon a foglyokat.

A mikor Hórát és Kloskát megkötözve, a katonaság a piaczon

átvezette, egy Krisánucz János nev oláh pap, másként Hadzsi

pópa, hangosan felkiáltott: ..íme itt van Hóra, kit a magyarok
annyira vártak, most már elevenen meg(^lietik." Erre a mellette

álló magyar asszony Király Istvámié, Szappanos Rebeka azt

felelte neki: .,lMkál)b ti faljátok fel s ti egyétek meii' Hórát, mert

volt a 1l királyotok. Ti választottátok t királyotoknak." Erre

Krisánucz jjópa fenyeget hangon ezt válaszolta : ..Vigyázzatok

magyarok, mert majd megadjátok ti még ennek az árát." A ka-

tonaság értesülvén a pópa fenyegetéseirl, azonnal elfogta.

Jamiár 1-én Kray alezredes Hórát és Kloskát 70 székely

határrkatona kíséretében (íyuhxfehérvárra küldötte. A román

írók támaszkodva a ..Horja und Klotska"') czhn egykorú, de

igazat és mesét minden kritika nélkül összezavaró s adataiban

rendkivül jiontatlan német röpiratra, azt mesélik, hogy a Hórát

kisér katonák papiros koronát nyomtak Hóra fejébe és gúnyol-

ták, mint az oláhok királyát. fMtekintve att('»l, hogv az akkori,

még a moslaninál is s/.iudii'ildi katonai fegvelem ilyes doli:okat

bizonyára meg nem enuedetl, az etrykoii hivatalos iratokban,

a melyek ])etlig gyakran a leuaprí'tli'kosahh részletekre is kitér

') llorjii und Khttxka < )l)erliiiupt und Hath^fchor iler Aufriihrer in

.Siübüiiliiirjfcn. Karlsbarfí iiiul lli'nnuiiiistudt, 1785. In ('omissioii in <li'i

Hiuhlmiidliin^ ávv (JoleliitiMi zii l.eipzitf S" 71. I.
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jodiick, ilyesmirl ctry szó oiniilés sincs icvc. .lamiári'-áii éi kéz-

iek ineji' a l'oalyok ( lyulat'ehérviirra. Kloskíit a vár déli kapujánál

•A 111. Károly sz(»lu a alatl Icvö kis c/.elláha záilák, Hórát pedijí

az északi ka])n, vaíiyis az új kai)U alá.

Krizsán, esapatjának elszélesztése után koldusnak oIiozn e.

íalnról -falura c-satauírolt. Egy hónappal Hóráék elfogatása ulán

a katonaság Mojzes kerpenyesi oláh |)ap segítségével nyomára
akadt s Mogoson egy házhan elfogta. Február 1-én Krizsán is

Gyulafehérvárra érkezett ers katonai fedezet alatt, hol a förség

iilatt icvö hí'irtonbe zárták el. ..Nagy örömmel vettem — írta

február 7-röl gróf Jankovichnak a császár — az ön levelét. Kü-
lönítsen annak örvendek, hogy a ']-\k kapitányt, Krizsánt is el-

fogták. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi fog kisülni

e gonoszak vallomásaiixU':' De azl hiszem mégis, hogv e mozga-
lomban nem szerepeli semmi külruKisehb ()sszekotte1és s hogy

.sem idegenek, sem hazaiak nincsenek belevegyülve. Azonban
ne siessen ön megbüntetéseikkel mindaddÍL!'. a inig hab'u'ozottan

fel nem derített mindent."



X.
•

Az Ítélet.

Illetékességi vita. A Jankoviclicsal való elégedetlenség és okai. A kedélyek izga-

tottsága. A i^arasztság kételkedik- Hóráék elfogatásában. Mit tesz Jankovie\

ennek eloszlatására. A Jutalmazási ünnepeli/. Hóra és Kloska körülhordozta-

tása. Miért ellenzi ezt a kormányszéki biztos? Densxisianu okoskodása. Hóra

mindent tagad. Kloska tagadása és vallomása. Krizsán vallomása. Öngyilkos-

sága. Hivatalos vizsgálat ez öngyilkosság tárgyában. Ellenmondó adatok az

öngyilkosság módjára és eszközeire vonatkozóan. Min gyanúra szolgáltatott

okot Krizsán öngyilkossága. Az Ítéletet azonban kimondja a bizottság és végre

is hajtják holttestén. Hóra és Kloska halálos Ítéletének indokolása. A végre-

hajtás és körülményei. Az Alsófehér-. Hunyad- és Kolozs megyei föbünösökre

kimondott Ítéletek. József császár enyhébbé teszi ez ítéleteket. Rémhírek. Egyex

paraszt izgatók: Ferczala és Pópa Nikuláj. Keszeg Gergely panasza. József

császár e panasz alapján kelt kiköltöztetési rendelete. 160 oláh család kitelepí-

tése a bánságba. IT. József betiltja a további kitelepítést. Hóra fiainak -forsa.

Az enyedi állítólagos szörny tett. Az egész csak mende-monda. A dako-román

történetírás szándékos ferdítése. A kormányzat nemcsak megtorló intézkedésekre

szorítkozik. Intézkedés az árvák gondviselése tárgyában. Az úrbér szabályozása

azonban elmarad. J í. József rendelete a bajok orvoslására. Bruckentltal__ Mihály

vizsgálalid tart a zalathnai uradalomban. .1 könnyítések, melyekben [I. József

az uradalomlieU johhágyokat részesítette-

A hi/iulás cUdiidlI liúioin k:i|iit!inyáiiak valósáíí'os és Erdély

k(")zjokának incniclclö 1()i'véi)_vszék(> Alsó-Fehér vármi'.üTO ilélü

láblájit lelt \()lii!i. l/Ávvi I). Kciuéiiy Simon, iniliclyt érlcsíilt t'l-

rog'atásiikíV)!, a/oiiiuil lépéseket leli i'iuy .laiikovicli ui'i'irinil. iiiiiU

a íi'yiiliireliérvái'i pai'aiicsiiokiiál, liouy a Iniiiyok vizsnálattarlas

és itélütlidzalül véncH áliidassiiiiak illelékcs 1('>r\ énys/.ékiikiu>k.

Kéréséi, aziiiii)an i'my .laiikii\ icli, mint a \av |>ai'aiicsntika rliita

Kitolták. A kormányszék mcy :izl kivánla, lioyy a három l'öka

pitány kihallgatásánál nruckcnthal Mihály kormányszéki hizl(t>

is Jelen le^^yen. .hinko\ ich azonhan e kivánsáiíol sem teljesítette.
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A kdi-mányszék .lankovich liatározata ellen a császárliuz lolya-

inodott, a ki nemcsak jnagúévá tette Jankovieh álláspontját,

hanem egyúttal arról is értesítette a kormányszéket, hogy a

vizsgálatid abban az esetben, ha Jankovicliot Pírészségi állaj)()ta

megakadályozná, Papilla láitornokra bizta.

Hogy Erdély minden illetékes fórumát kizárták e fontos

üíryre vonatkoz(') vizsgálatlx'il, a melynek ilyen formán egyúttal

teljesen bizalmi és titkos jelleget is kölcsönöztek, nagy vissza-

tetszést, Süt elkeseredést szült Erdélyben s egviiltal sok késüi)l)i

alaptalan mcnde-mondának és gyanúsításnak lett szül oka.

De az erdélyi rendek elégedetlenek voltak Jankovichcsal

más okok miatt is. Mint már láttuk, az erdélyi rendek kivétel

nélkül a legnagyobb szigorúságot kívánták alkalmazni a lázadók

ellen való eljárásban. Jankovich pedig híven a császártól kapott

utasításhoz, a legnagyobb és a viszonyok által épen nem indo-

kolt kíméletet tanúsította az elfogott lázadó parasztokkal szem-

ben. Kül()n(')sen elégedetlenek voltak azzal, hogy az elfogottak

legnagyobb részét egy pár botütés kiálh'isa után szabadon bo-

csáttatta, llunyad megyében i'(H), AlsíVFeluM-bcn i)edig 4Ü(> el-

fogott oláh pai'aszlnál l'ibb volt lioi-tonix' csukva. Ezek közül

Déván '.)4-t, ( Jyulafehérváron pedig i'íJb-t, mint csekélyebb mér-

tékben bnöseiket, a vizsgálati fogságot nekik büntetésül tudva

be, szabadon bocsáttatott. Továi)bra is bíirtonbeii csak az els

és második o.sztályba M sorozott bnösöket hagyta. „Jól jöven-

dolém írta (iábri .József tanár 1780 január li'-röl Dániel

Imrének 1-Jómába, - hogy a konüsszárius ill(Mdétében kevés a

köszíinet. Éltben uz (U'ában elbocsátottak a tolvajok k()zül 34-t

ininden büntelés nélkül." Még világosabban és nyilíabban fejezi

ki egy l\ái-oly-l-^'liriv;in('il jauinir Hi-áii kell uia-^Vuilevél az

') Az els osztályba azokat soroztatla. kik. mint töcziiikosok a népet

felkelésre biztaUák vagy erltették s a mellett, mint gyilkosok és gyújto-

gatok is meKbélycgfZték magokat. A »íf/.so(//7i osztályba azok voltak sorozva,

kik a lázadáshoz önkényt csatlakoztak s egyúttal az clralilott javakban i.**

osztoztak. Kz utóbbiakra nézve elrendollp, Iiogy vélkcikliez mért losti bün-

tetésben részesüljenek, a mi azonban HO botütésnél nem lehet nagyobb s

azntán megeskettetve arra, hogy ezentúl a törvényeknek engedelmeskedni

fognak. liazat)orsátfassanak.
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erdélyi rendek Jankovichcsal és eljárásával való elégedetlensé-

gét: .,A comissio a dolgokat itten így folytatja : Az elmit héten

bocsátottak el 176 számból álló rabokat, minden nékiek való

szótétel nélkül, a kik is úgy köszönték meg a gratiát, hogy ki-

jvén a kapun, káromlással fenyegetztek, hogy megadják az

árát az k kilenczhéti rabságoknak ; ugyancsak hazamen utjok-

ban Fels-Gáldon felyül egj szabadságos katona jvén be az

regimentjéhez, hat forintjától és gúnyájától megfosztották, —
ilyen eft'ektuma van a komissziónak. Az elmúlt héten pedig

Ponorban és Nagy-Aranyoson a falusi birákat azért, liDgykhályi

portiét hajtottak fel, megölték. Még egy rendes fogása van a

komisszi(')nak, melyben azt parancsolja, hogy szépen kérjék az

elprédált portékákat vissza, de ne erltessék a Jiépet a vissza-

adásra, ne hogy újra tumultus legyen, Hunyad vármegyének

nagy része nem akar szolgálni és nem is kényszerítik. A ponori

és nagy-aranyosi gyilkosokat el nem fogták. Generális Papilla,

ki igen jó oláh, ^) az elbocsátott oláhoknak azt mondotta, hogy / j

ennekutána az felsége parancsolatjának engedelmeskedjenek,

a vármegyének, úgy utoljára az uraságokénak is, mindaddig,

inig ez utolsó iránt más rendelés leszen, — tehát ez reménység

nyiijtás."

Hóra és társainak elfogatása után a lázadás ugyan lecsil-

lapult, de nem a nép izgatottsága. Fenycgotéstüvet lehetett hal-

lani ari'a vonatkozóan, hogy most ugyan a lázadás lecsillapult,

de tavaszszal iiji-a és nagyobb ervel fog kil("trni. Ti")bb kr)zség-

ben a pó])ák azt állították, hogy Hóra a havasok k(')zött bujdosik

és számára a nép közíitt útiköltséget gyjtöttek, hogy azzal

Hécsbí! m(!hess(!n, a nép sérelmére orvoslást cszktizleiul. A kor-

mányszék errl a szavoyai huszárezred parancsnoksága utján

értesülve, megparaiu*solta Kiikiiil- és Fogaras meiivék folytit-

nos tábláinak, liogy ezt a pénzgyiijtést szüntessék be. A gyüjlíitt

pénzt adassák vissza az egyesekiu'k s a gyjtés kezdit fogassák

el s az ügy állásáiioz mérten büntessék meg szigorúan. Krdekes

') K kifoj(^z('í8liöl „igon jó oláh" a magyar törtt-nclírók azt olvaslak

ki, hogy Papilla tábornok oláh nciiizotisógíi volt. Kz tóveilóa, mert o kilc-

ji>z6h cHak annyit tesz, hogy jól tmiott oláhul. Papilla noui volt oláh.

ti



— 1112 —

tudni, lioíív az i>r(U'lyi ípciraiicsiiokság szükségesnek vélte ez

alkalomból kiindulva, utasítani az egyes katonai parancsnoko-

kat, hogy az országban történ dolgokat kisérjék figyeleminel,

különösen pedig tartsák szemmel a pópákat.MSzéltében-hosszá-

bnn beszélte a parasztság, hogy Hóráék nincsenek is ellbgva.

Mások meg azt mondották, hogy igaz ugyan, hogy k jelenleg

( lyulafehérváron vannak, de nincsenek (4zárva. hanem ellenke-

zen nagy tiszteletben részesühiek ott. A mihálczi pópa Xikulaj

és a czermurei pópa Gyulafehérvárt járván, visszatérve íahijokba,

azt beszélték a ])arasztoknak. hogy nemcsak látták Hórát, de

beszéltek is vele. Ht'ira azt mondotta nekik : „Ne féljetek fiaim,

mert én vagyok még a ti fejedelmetek és él még a ti királyotok.
"'

Hóra tánczolva ment be (iyulalehérvárra, a hol nagy tisztesség-

gel bánnak vele és számára alkalmas szállást alig is tudtak ta-

lálni. Hóra mindennap öt tál ételt eszik ebédre s vele egy asztal-

nál eszik még egy császári tiszt is, azonkívül naponként egy fél

németforintot (bUkr.) kap fizetésül s ezüstláiiczczal van keze

megkötve.

Hogy az ett'éle k()sza híreket megczáfolják s a népet meg-

gyzzék arról, hogy H(')ra tényleg el van fogva s így kedve el-

menjen egy esetleges ujabb lázadástól, -lankovich elliatározta,

hogy a Hóráékat elfogó oláh goniyikoknak a császártól kitzött

jutalmat nagy iinnepélyességgí^l l'ogja átadatni. Az üiuiep meg-

tartásának színhelyéül Zalathnát és napjául február Ö-két, mint

a rendes hetivásár napját tzték ki. Ez ünnepély megtartását a

megyei, kincstári és katonatisztek, továbbá p(>diíí a pópák lyr-

dették ki azokban a helységekben, a melyekbl a lázadásban

legtöbben vettek részt. A megjutalmazandó egyének a Hóra

t'lfogásában közremköd hét oláh gornyik és Adamovich József

abrudl)ányai pí'tpák voltak, ki rib;ir l'rsz eIfoL'"atásál)aii iiu'íkr)-

dr>tt kozic.

Ft'biiiái- ö-én a zalathiiai piaczon cgv nyilt fasziiil állitot-

') Da nun hieratis ein neuor Howois sicii verolíenbaret, wie sehr

dcr <ieist von dor Inriihe sicli boroits aiispebreitct hat. und besonder.s

die Popén hierinfalls niitwirken, folgbar im I.ande allonlhalben und vor-

ziiglich dcr I'open halbr die belliessenslc Aufsicht zu bestellen sóin

muss etc.
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tak fel, melynek egyik oldalát fenyágakkal befalazták s annak
liels, sznyegekkel díszített oldalára felsége arczképét akasz-

tották fel. A szín közepén egy drága takaróval födött asztalon

volt három ezüst tányér. Ezek egyikére a kiosztandó aranyokat

tették, a másodikra az Adamovics pópa számára rendelt emlék-

érmet és a harmadikra az aranyosi hét oláh gornyik számára

kiállitott mentességi okiratokat — manu missionales — tették.

Az ünnepély végrehajtására Bruekenthal ^lihály kormányszéki

biztos volt kiküldve. Riohard kapitány az asztal két oldala

mellett katoiiai sorfalat állított fel részint elvigyázatból, részmt

azért, hogy a kat( »nák a szinbe betóduló népnek az ünnepély

jelentségét megmagyarázzák. A népet a szin egyik oldalán be-

bocsátották s a másikon kieresztették. így mindenki eleget lát-

hatott s megkaphatta a kell fehálágosításokat. így tartott a

kiállított jutalmak megszemlélése déli féltizenkét óráig, mikor

Bruekenthal Miliáh* kormányszéki biztos és (jrerliczi fbánya-

mester dobok pörgése és trombiták harsogása közben díszbe

öltözött pópáktól megelzve, katona- és kamarai tisztek kísére-

tében a helyszínén megjelentek.

Bruekenthal Mihály kormányszéki biztos kíséretével együtt

elfoglalván a színben a számára kijelölt helyet, elször is a román
nyelvre lefordított királyi leiratot olvastatta fel s azután egyen-

ként megnevezte a niegjulahuazandókat, az összegylt néphez

román nyelven beszédet tartott. Elmondotta e beszédében, hogy
(> felsége a hét gornyikot derék tettéért nemcsak pénzzel jutal-

mazta meg, de egyúttal a jobbágyi szolgálatok alól is felszaba-

dította s errl nekik felséges királyi oklevelét is kiadatni ren-

delte. Aztán a megjutalmazottak i)éldáját. mint kíuetésre niéltt)

példát az egész nép figyehnébe ajánlotta. Ezután elhívták .\da-

movics József abrudbányai pópát s annak mellére szintén egy

beszéd kiséretében tzte fel a felség által adott emlékérmet, a

melynek ..rendeltetése mindig arra emlékeztetni viseljét, hogy

azt a fejedelem és a haza iránt való hséggel, valaunt jó maga-

viseletével és a kozcsendesség iii'iiit lanusílotl hu/.gó fáradozá-

saival érdemelte meg."

!^]/iitáii kiosztoltiik a j^ornyikok ko/oil a péu/.heli jiitniuiat

is, iiieiyuek teljesítése uti'm Ihuckenthal lut'uegy r«)\ id beszéiict

11*
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tailutl a julahuazottakhoz ús a iiúpliuz s ebben íolszólítulta ket,

hogy vele együtt menjenek a templomba, hol hálaistenitiszte-

letet fognak a mai nap emlékezetére tartani. Adjanak ott liálát

Istennek a helyreállott esendességért s imádkozzanak kegyesés

jó fejedelmök életéért. Ekkor taraczk-dnrrogás, dob-pörgés és

trombita-harsogás közben a nép hangosan kiáltotta: ..Vivát .lo-

sephns seeimdus!" Majd az oláh tem|)lom harangjainak zngása

közben a pópák és a protctpópák kiséretében Hruckenthal a t(Mn-

plomba ment.

Az i.steni tisztelet ntán a pópák és [notojx'ipák a koiiiKuiy-

biztos lakására mentek. Mivel nagyon sokan voltak se miatt a

szobákba nem fértek be, az udvaron félkörben :'illottak fel. A
kormánybiztos beszédet tartott hozzájok, amelyben arra figyel-

meztette különösebb nyomatékkal, hogy bivatali teendöjökben

ne szorítkozzanak csupán a rendes istenitisztelet tartására, de

tartsák kr»telességiiknek jó i)éldát mutatni s híveiket szorgalmas

•katekizálás által megtanítani arra, hogy mi kötelességük van

Isten, a fejedelem, felsség, a földesuraság és embertársaik iránt.

Híveiket vezéreljék a szent vallás tanai szerint; az engedetlene-

ket, makacsokat béketréssel és szelídséggel emlékeztessék arra,

mit kell tenniok s ha tanításukat azok megvetnék vagy ehnulasz-

ían:'ik, vagy talán istentelenségekre vetemednének, azt kell id-
ben jelentsék fel a világi elöljáróságoknak, ukm-I csak ezáltal

tehetik magokat kedvessé az íst(>n eltt s méltóivá a fejedelem

kegyére ; ellenkez esetben sokkal nagyobb felelsségre vonást

várhatnak, mini a gondjaikra bizoll hivek. A pói)ák e beszéd

után — a kormányszéki biztos jelentése szerint — láthatóan

megilletdve fejezték ki kiiszönetüket e figyelmeztetésért s egy-

úttal teljes engedelmességet és hséget is fogadtak.

Ily uK'idon folyt le a zalathnai ünnepély, a mcdynek rendel-

tetése az volt, hogy kitörülhetetlenül megmaradjon a néj) emlé-

kezetében annak tudata, hogy Hóra, Kloska és K rizsán az igaz-

ságszolgáltatás kezeibe jutva, várják megérdemelt büntetésíikel.

.lankovich azonban ezt nem tartotta elégségesnek ainiyival in-

kább, mivel a zalathnai íiiniepély szemtainn' csakis a zalathnai

kincstári uradalmak jobbágyai lehettek s nem egyúttal a Mai'os-

vidéki oláhok is. a kik pe(lig leginkább kételkedtek Ib'iri'iék elf-
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gátasában. „Mivel a Maros mentén a nép — irja február 2-róI a

császárnak — még mindig kételkedik, hogy vájjon a két f-
czinkos csakugyan elfogatott-e vagy sem ? én, hogy minden erre

vonatkozó kételkedés megsznjék, elhatároztam, hogy elégséges

katonai fedezet alatt e két fczinkost meghordoztatom a Maros

túlsó részén egészen Déváig, onnan pedig a Maros másik part-

ji'in egészen Sólymosig, hogy a nép lássa és gyzdjék meg el-

fogatásukról, másrészt pedig végig vitetvén ezen leégett és el-

pusztított helyeken, hadd lássák k is az épületek romjait és

hamvát, mint eredményét gonoszságuknak."

Bruckenthal Mihály kormányszéki biztos nem helyeselte

Jankovich e szándékát, „mert, — úgymond, Hórát és Kloskát

személyesen ezen a vidékeken úgy sem ismerik és a két fogoly lá-

tása még nem elég meggyz erej bizonyíték arra vonatkozóan,

hogy k tényleg csakugyan Hórát és Kloskát látták. Azonkívül

meghordoztatásuk csak haszontalan költséggel fogja a kuicstárt

megterhelni s provokálja azt a veszedelmet, hogy útközben meg-
szöknek." Jankovich azonban megmaradt elhatározása mellett

s igy Hóiát és ívloskát február ö-étl kezdve, februái" 19-ig, tehát

két hétig hordozták körül a marosmenti Ivözségekben. „A leg-

szánalomra méltóbb iiiliutnanitás tette volt ez — irja Densu-

sianuM— mely nem tisztelte ez emberek szerencsétlenségét s mely

egy nemzeti í'orradalom fnökeibl a látványosság, st több —
a nyilvános nevetség és insultus tárgyait csinálta. Csak a fana-

tikus Tamerlanr(')l mondjál^, hogy miután Ancyranál legyzte

Rajazet szultánt, egy vaskaliczkába csukatta s ugy hurczolla

iiiagíival hadseregí! umlatsága és nevetsége tárgyául. Ma azon-

ban 'i'anierlan e tettét is kétségbe vonják, mig ITHÖ-ben ez Er-

(l(''lyl)eii mégis megtörtént." így csinál a román történetírás szú-

nyogból elefántot, azzal, hogy egyes cpisods/erii jelenségeknek

általános jelentséget és oly czélzatokal tulajdonít, a mik azok-

nak véni'('liaj1ói1(')l teljesen távol állottak, .laiikovicli nem azért

hordoztatta meg H(')i'ál és Kloskát a .Marosmenti falvakban, bogy

k(!t köznevetség vagy insiiltnsok t:\rgyá\á tegye, hanem azért,

hogy ily módon megezáfolja a/t a szánch'kosan tei-jt's/tett hirt,

') llevolutiiinca lui llorji. \\'<. 1.
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hoiry meg: szabadon vannak, vagy épen Bécsben idznek s igy

visszatartsa a népet egy esetleges njabb lázadást('>l. a melynek

szomoni és véres következményei lehettek volna a szegény félre-

vezetett népre. Eltekintve attól, hogy Hórát és Kloskát, e két

dnrva parasztot semmiképen sem lehet Hajazet szultánhoz ha-

sonlítani, .lankovichnak szándékai és indító okai is egészen má-
sok voltak, mint Hóráék kiuunyolása. De hát ismeretes fogása a

dákoromán szellem történetíróknak, hogy a valódi s általuk is

ismert okot eltagadják és saját izlésöknek és czélzataiknak meg-
felelkkel helyettesítsék, csakhogy népökben a magyarság ellen

való gylöletet szíthassák.

Hóráék tnlajdonképen vah) kihallgatása csak január 16-án

vette kezdetét. E késedelemnek oka nemcsak a fennebb elbeszélt

k()rut volt, hanem fleg az, hogy (xvulafehérvárt majdnem az

egész bizottság beteg lett. .hmkovicii két hétig nyomta az ágvat

és Papilla is súlyosan megbetegedett. A bizottság jegyzje, mély-

nádasi Trájcsik Ádám és Knabe kai)i1ány pedig idkítzben cllia-

láloztak. H(')rát hat ízben hallgatták ki, Kloskát szintén, Kri-

zsánt pedig csak kétszer. Hórához avizsgálatfolyani;ui 1 IS kér-

dést intéztek, Kloskához KU-et és Krizsánhoz 47-e1 s mind a

hármat több ízben szembesítették a kihallgatott tanukkal.

Hóra vallomása a következkbe foglalható össze :

Nem tudja okát, hogy miért fogták el. Mindössze is csak

annyit tud, hogy négj^ év óta folytonosan nyomában vannak,

azéil, hogy a császárnál járt. Mikor elfogták, tarisznyájában

volt egy néhány császári végzés, de ezt tle akkor a gornyikuk

elvették. Ot év óta folytonosan azon fáradozik, hogv ezeket a

császári végzéseket megvalósítsák, de azéit mindig nyugodtan

maradt. Nem tud semmit semmüélc olyan lázadásról, melyet

indított volna. Soha életében sem volt Mcsztákonhan. ,\zt sem

tudja, hogy Meszták(jnban gylés volt s még kevésbbé, hogy mit

végeztek ott. Krizsán ílvörgyöt nem ismeri s azt se tudja, hogv
kezddíitt a lázadás. A lázadás alatt senkinek sem adott sennni-

féle rendeletet sem szíual, sem írásban; nem is beszélt soha

egyébrl, mint bécsi utazásairól és sennni belblyása sem volt a

lázadásra. Muszka községében, hol a vád állítása szerint kapitá-

nyokat nevezett volna ki, négv esztend (')ta nem is volt s ígv
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nem is mondhatta a népnek, hogy a császártól arra vonatko-

zóan ])aranesolata van, hogy kapitányokat és faliibirákat ne-

vezzen ki. Igaz ugyan, hogy a lázadás ideje alatt is jártBiicsum

községében, de csak azért, hogy tlök elvegyen valami kivált-

ságleveleket, a melyek az Albak községéi vohak. Itt t elfogták

és be is zárták Bajasán Makávé házába, de nem tudja, hogy
miért, a mint azt sem tudja, hogy aztán miért bocsátották sza-

badon, vagy azt, hogy kik fogták el és kik eresztették szabadon '?

Nem tudja azt sem, hogy ki volt az a vörös csákós, kardos és

pisztolyokkal felfegyverezett ember, a kirl azt mondják, hogy
vele volt Búcsúmban és Muszkán. Nem volt Verespatakon sem
s így nem is adott rendeletet a bucsumiaknak, hogy jöjjenek

Verespatakra s itt szalmával tömjék be a bánya torkát s azt

meggyújtva, a füsttel fojtsák meg a bányába menekült magyaro-
kat. Nem tud sem olvasni, sem írni s így a lázadás ideje alatt

nem is küldött senkinek levelet s viszont nem is kapott.

Nem mondotta soha Kendi Sándornak, hogy bánja, hogy a

lázadást olyan alkalmatlan idben kezdette s hogy nincs szük-

sége a császár kegyelmére. Arról sem tud semmit, hogy az otl'en-

bányai, ponori, mogosi és remetei lakosok t ugy tisztelték volna,

mint kaj)itányukat. O soha senkit sem nevezett ki kapitánynyá.

Hasonlóképen nem tuti semmit az arany keresztrl és nem is

volt nála soha semmiféle kereszt. Hogy a fellázadt parasztok

között vottak-e idegen emberek, nem tudja. Az aradi lázadásról

sem tud semmit. Igaz ugyan, hogy annak idején Schultz alezre-

des követelte az (;mb(írektl az ö és a Kloska kiadatását, de az

emberek azt felelték, hogy ket nem adják ki, mert ök nekik

nagyon jó szolgálatot tettek, a miért azután ket négy év ó\;[

folytonosan iil(l(')zik, liDgy elfogják. Nem ludsennnit arról, hogy
:i népnek azi híiiN'llc \()ln:i, liogy parancsolata \aii a császártól

a magyarok kiirtására. Ilyen dolgokat ö nem liirdeletl soha.

Mikoi- elfogták, nem dobott a líízbe scMmnüélc írást. Neki nem
isv(jllak egyél) iratai, mint azok, a melyek a tarisznyájában vol-

tak sa melyek(ít tle el is V(ít1(ík. Az oláhországi oláhsággal nem
volt seimnifélí! (isszekíittetése és nem is ismer seid;i1 az ez or

szagból való (ímberek kö/iil.

Hóm ügyáltali'ni mindent, méy' a leniiN il\ ;iii\ alol>l>aii raln
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zoiiyitdlt tiMiyokcl is lugadotl. A liivatalns iialokbaii nincs nvnnia,

de magánjelleg egykorú fonásokban többszörös említés van

trve arn')l, hogy Hóra vallatása alkalmával 1(")bbszr)i' kérte, liogv

vigyék liéi'sbe a császárhoz, majd neki ott mindent megmond
szintén. \) Ez a valószínnek látszó, de hivatalosan egyáltalán

semmivel sem igazolt hír aztán kül()nb(»zö mendemondáknak
lett forrásává, melyeket a dákó-román történetírás <'zélzatosan

táplált annak a hitnek ersítésére, hogy Hóra mégis esak a csá-

szár megbízásából tett kísérletet a magyarok kiíi'tására. E hitet

ápolni a népben a román nemzetiségi írók azért tartják szüksé-

gesnek, hog}' ily módon azt a tudatot keltsék benne, hogy ellen-

ségesen viselkedvén a magyarság ir;'iii1. érdemessé teszi magát a

császár kegyéi'c.

..Meg kell vallanunk irja 1 íensusiaim '') --hogy e forra-

dalom folyamán sok dolog nagyon is meglep. Hára forradalom

nem volt József császár nu'íve, mint az erdélyi nemesség állí-

totta titokl)an, de az egyes jozefiuus eszmék, melyek a forrada-

lom színpadán fellépnek, mégis meglepnek. Meglep minket az,

hogy a zarándi parasztok Nrolnái- szemorvos utján német hiva-

talnokokat kérnek. Meglep a^ís, hogy Stojanics rnagytól né-

met földesurakat is kérnek, továbbá a románok azon kísérletei,

hogy a nemzetiségeket ervel összeolvasszák több parasztnak

nemes nkkel való összeházasítása utján. Ez utóbbi nem voltrt)-

máíi eszme s nem is szerepelt soha a románok történetében s

nincs is a románság saját nemzeti életébl véve és gyökeret is

csak a fkapitányok kr)zvetetlen kr)zelél)(Mi vert, mert Hunyad-

megyében és Aradban a pai-asztok nem kereszteltek meg senkit

és nem is li;'i/asílo11ak össze. Meglej) továbbá az, hogy Hóra

tudta, hogy a császár ka1on;iv;'i akarja lenni az (isszes erdélyi

'j Ajoutons, poiir acliever, ce <iiii concerne ceUe róvoltc, <iu' Hmiali

pcr.sistc a deniander une entrevue avec l'emperour. Kivonatok a „Journnl

poliliriue do Bnixelles" és a „Oazette de Francé" 1785. óvfolyamaiból.

„Tesaur de Moniimento istoricc" III. kötet 363. 1.

„Horja drang fasl in állon Verhören darauf, da.ss cr mit doni Mu-

narchen sclhst spreclien iniisso. Mórja und Klotska stb." „l'rimipilum nia-

nifestaro iiiliil velle, nisi soli •'esari.'' . irja l'orlilin Mócslil február 14-

rl Dániel Imrónek Rómába.
'') Rtívolutiunea lui Hóra. 437. 1
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jobbágyságot s hogy a fejedelem határozott ügyökben, de a kan-

ezellária a császári elhatározást vonakodik kiadni."

..Végre nagyon sajátságosnak látszik elttünk az is, hogy
mint folytatták a kapitányok prét. Valóban nem találimk elég-

séges okot arra, hogy miért kellett külön bizottságot kiküldeni

a három kapitány ügyének megvizsgálására és az Ítélethozatalra,

^lert ha arról volt szó,hogy ne kövessenek el igaztalanságot ez em-
berekkel, miért volt szükség kivételes trvényszék kiküldésére ?

—

hiszen halálra,— mint tette Janko^ich — Alsófehér t<)rvényszéke

is elitélte volna ket. Meglepnek továbbá a bizottságnak adott

titkos utasítások és a fejedelem azon rendelete, mely nem en-

gedte meg, hogy a kormányszéki biztos még csak a kihallgatá-

son is jelen leg^'en. Meglep végre Hóra rendíthetetlen elhatáro-

zása is a tekintetben, hogy bármit is valljon a bizottság eltt,

^lindezek a körülmények elég reális meggyzdésül szolgálhat-

nak a történelmi igazságra vonatkozóan s a tekintetben, hogy a

császár Horával behatóan megbeszélte Erdélyre vonatkozó re-

form-terveit. Nem lehet állitani, hogy tiszta fantázia lenne, hogy
ez a forradalom J()zsef császár jóváhagyásával csináltatott, mert

f'z esetben Hóra bizonyára nem hirdette volna, hogy „a császár

akaratával és parancsolatából."

Hasonlóképen vakmeren tagadott Kloska is mindent.

^Nlikor Bécsben voltak, folyamodást adtak be a császárhoz, kitl

ugyanott azt a feleletet kapták, hogy rendeletben hagyta meg a

kormányszéknek kérelmük megvizsgálását és azt, hogy tegye-

iK.'k igazságot Jiekik. I>ár tr»bb izl)en voltak Szebenben a kor-

mányzónál és (Iáidon a fispánnál s bár ez iit(')bl)i azt mondotta

nekik, liogy iigvíikböl sennni sem lesz, mégis nyugodtan marail-

tak. A lázadást más vidékrl való emberek kezdették, kik hozzá-

jok jöttek. A mesztákoni gylésen nem voltjelen. Nem vett részt

a lázadásban s nem is volt az egészben sennni szerepe. () csak

iigy ment a j)arasztok táborával Olfenbányára és Krakóba. Háxa

az út mentén van s mikor a csapat háza eltt ment el, az emlx'

\vk azt mondották: itt lakik az az ember, ki a császárnál járt,

vigyük maginikkal. () a lázadás idején nem volt kajiitány és nem
is kénys/ei'ítcttc a/ nuitcreket a lázailás megkezdésére azzal,

iiouy (")k('1 kai('ii»a liii/.al;'issal ('s li;'i/.iik felgyujtásá\ al I'imi\cijflif
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Kurelyeii iilmh voll s azt sem tudja, Jiul van ez a kozst\íi'. Seimiiil

sem tud a lázadás czéljáról vagy kezdetérl. Hórával együtt az

a szándéka volt, hogy J^ét-sbc utazzék s ott a császártól kegyel-

met kérjen. Hogy az erdbe visszavonult, annak az volt az oka,

hogy a köz.ségek, melyeknek nevében Bécsbe szándékozott menni,

ide küldí'itték, nehogy üldözi meglógják. Kgy Krizsán (ryörgy

nev embert ismei- ugyan, de két év óta Jiem is látta addig, mig
Tibornál nem értekeztek Schultz alezredessel. O nem volt Hóra

kapitánya és nem is tett senkit alkapitán^Tiyá. A telkeit parasz-

tok között oláhokon kiviil nem látott más eml^ereket. Xem
beszélt senkivel, hogy miként kezdjék \i\g\ végezzék be a láza-

dást és nem is mondotta senkinek, hogy a lázadást a császár

parancsolatából csinálják. Nem látta, hogy Wóv.x miiéit* iratokat

dobott a tzbe, mikor a gornyikok megfogták ket.O nem mon-

dotta, hogy neki parancsolata lenne a császártól az embereket

(iy idafehérvárra vezetni, hogy ott fegy\"ert kapjanak s hogy

ezután ne tegyenek szolgálatot senkinek, csak a császárnak

íeg}"veres szolgálatot.

Sokkal fontosabb adatokat szolgáltattak a lázadás történe-

téhez Krizsán vallomásai. Az események, melyeket erre vonat-

kozóan Krizsán elbeszélt, ismeretesek a már eladottakból s

azért itt csak a kr)vetkezkre szorítkozunk:

Ot - úgymond Krizsán — Mogoson egyházban két ember

s a lu])sai l'élszemíí i)(')pa fogták el. A mi a mesztákoni gyülé.st

illeti, parancsolta meg a népnek, hogy gyljön össze a mesztá-

k(mi templomba. A mesztákoni 1em])loinban is adta ki a pa-

rancsolatot, Jiogy minden ember hozzon magával másnap
Kuretyba négy napi eleséget, hogy onnan aztán (Jyulafehérvárra

menjenek, hogy olt fegyvert kapjanak és meghallgass:'ik a csá-

szár f)arancsolatát. Kuretyen két szolgabiró négy katonával és

12 gornyikkal meg akarta akadályozni, hogy ( iyulafehérvárra

menjenek. A nép azonban ellenszegíill és megölte mind a két

szolirabirót. A kíivetkez jiajion, kedden i'egj;el gylésre hívta a

népei a falun kivül áll(') kereszthez, a honnan az1;in a templomba
vezette és azt inoiKJolla nekik: A mull (\jjel nkel uieuláinadt:ik

s azéi't most a Jiéj) irtson ki minden nemesi és miiMlen ma.nyai't

s f)ré(liilja fel azoknak összes vagyonát.
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Az ok, mi ket lázadásra kényszerítette, az a jobbágy-

szolg'álatok súlyossága volt. Nyáron eg^ák vasárnaptól a másikig

kell dolgozni a jobbágynak az uraság számára, az év többi ré-

szeiben pedig hetenként négy napot s azonki^^ még tizedet is

kell fizetniök. Az adó is nagy, mert az olyan jobbágy, kinek

nincs küls lekvsége, adóban 4—ö í'rtot fizet évenként, az, a

kinek van, 15—20 frtot. Nemcsak minden tizedik bárányt kell

oda adni a földesúrnak, de minden tizedik juhot és disznót is.

Azért is meg kellett kezdeniök a lázadást, mert a nemesek és a

megyei tisztviselk nem akarták kihirdetni és a néppel meg-

ismertetni a császár parancsolatait.

Krizsánt, ki hajlandóbb volt vallani mmt társai, csak két-

szer hallgathatták ki. Másocük kihallgattatása után egypár nap-

pal, február 13-án börtönében halva találták. További IdliaUgatta-

tása tehát épen akkor lett lehetetlenné, mikor Hóiával és Klos-

kával szembesíteni kellett volna. Ongjdlkossá lett. Bocskora szí-

jával akasztotta fel magát. Ez öngyilkosság hosszasabb vizsgálat

tíirgya volt. A föhadparancsnok azt írta Pfeíí'erkorn tábornok-

nak, a gyulafehérvári vár parancsnokának, kogy Krizsán halá-

lának híre, mely egy pár nap múlva Szebenbe is megérkezett a

nélkül, hogy neki errl jelentést tettek volna, t nagyon kelle-

metlenül érintette. Elrendeli tehát, hogy ez ügyben tartson azon-

nal vizsgálatot, ainiyival is inkább, mert Ivi-izsán a katonaság

rizete alatt állott. József császár is szigorú vizsgálatot kívánt,

hogy megtudhassák, hogyan tíirtént ez az (Uigyilkosság"? A vizs-

gálatot megtai'tották és azt konstatálták, hogy Krizsán inge

szegélyével és egy k segítségével követte el az öngyilkosságot.

A fliaditanács a vizsgálat ez eredményére vonatkozóan késbb
megjegyezte, hogy elleiunondásban van Papilla táboinok els
jídentésével, a melybcüi az van mondva, hogy Krizsán bocskor-

szíja és egy k segítségével követte el az öngyilkosságot. Hogy
Krizsán tényleg öngyilkos lett, minden kétségen felül álló, de

épen maga az a tény, liogy az egyedül vallani liajlaiuló Krizsán

öngyilkos lesz, mieltt a lázadás végczéljáról s indító okairól

lUíígadta volna a felvilágosításokat s hogy az (aigyilkosság szi-

gon'i katonai Iclvigyázat ellenére teljesen ki nem deiitett lUi'ulou

t.()rténik s annak (fszkíizéil és végrehajtásiinak módján'il a lii\a-



talos vizsjíálal eredmény ellenmoiRlásbiUi volt l'ai)illa túbonink

jelentésével, nagyon sok mende-mondára adott okot. Sokan azt

beszélték, hogy Krizsán csak amolyan ..muszáj öngyilkos" volt,

hogy ily módon lehetetlenné legyen téve minden olyan lelep-

lezés, mely esetleg igazolhatná, hogy Hórának igaza volt, mikor

iizt hirdette, hogy a császár akaratából és pai-ancsolatából vállal-

kozott a magyarság kiirtására.

Krizsán öngyilkdssága azonban nem akadályozta meg, hogy
rá az Ítéletet mmdjárt ipásnap ki ne inoiuljiik és végre is ne

hajtsák. Az Ítélet végrehajtása abból állott, iiogy holttestét a

veszthelyre vitték s ott a hóhér fejét leütötte és testét négy

részre vágta. Fejét lakóhelyén, Kerpenyesen karóba húzták.

Teste négy darabja közül az egyiket Als(')tehérnn'gyében Abrnd-

bányán, a másikat Himyadban Búcsúmban, a harmadikat és

negyediket Zarándban Mihelényben és Brádon, mint pusztítá-

sainak és rablásainak színhelyén kerékre függesztették.

Február i'()-án Hórára és Kloskára is kimondották a lialáli»s

ítéletet, melynek tartahna a következ

:

Bár Hóra, vagy más néven Ursz Nikola állhatatosan taga-

dott minden ellene felhozott tettet, mégis a megesketett taiud<

egybehangzó vallonuisai igazolták, hogy követte el a neki

tiüajdonított tetteket. () bujtotta fel azokat a zavai'okat, melyek

az J784. év végével Hunyadban, Zarándban és Alsófehérben ki-

törtek. () állott a fellázadt né]> élére, melyet gyjtött össze s a

melynek nevezte ki alkapítányait is. Részint személyesen,

részint megbízott emberei útján adta ki rendeletben, hogy
minden háztól legalább egy fegyveres siessen hozzá, hogy ily

módon egyesült ervel kiirthassák az íisszes mágnásokat, neme-
seket, a magyar polgárokat és jobbágyokat, hogy elrabolják

azoknak (isszes vagyonát, rommá és juiniuvá égessék éi)ületeiket

s ily uK'idon kierszakolják, hogy a román nemzetiség jobbágyok

kevesebb ad(jt fizessenek.

Hogv nagyobb biztonsággal hajthassa végre vakmeiö.

gonosz és bnös terveit ez elvetemült Ihu-a. a mint bebizonyult,

a legveszedelmesebb eszközöket használta. így megeskettette

hségére az embei-eket és felségsérten, hogv elámítsa a népet,

azt a bnös nyilatkozatot tette, liouv nála irott rendelete van ö
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felségének az iránt, hogy e rendelet erejénél fogva végrehajt-

hassa terveit. Végre egy arany keresztet mutogatott, hogy a

vallás e szent jelvényével takarja gonosz és szörny szándékait

s megnyerje a nép teljes bizalmát és egyúttal azzal is fenyegette

ket, hogy ha nem engedelmeskednek neki, hát házaik eltt

karóba vonatja ket és házaikat felgyújtatja. Minekutána ez a

gonosz csaló ily eszközökkel teljesen felizgatta a népet, elég vak-

mer volt a népnek megparancsolni, hogy az esetben, ha a cs.

kir. csapatok ellenök mennének, húzzák meg a harangokat és

értesítsék a szomszéd községeket, hogy védelembe helyezkedve,

egyetlen katonának se engedjék meg a községbe való belépést s

hogy végre többé ne fizessenek sem adót, sem pedio- jobbágyi

illetékeket.

Ezen vakmer rendeletek által rábü'ta a parasztságot, hogy

az a legszörnybl) és embertelenebb kegyetlenségeket követte

el. Hiteles tanuk igazolják, hogy személyesen adott szigorú pa-

rancsot Vöröspatak határa szélén, hogy a bányák nyilasait, a

mely bányákba a magyar nemesek és polgárok el voltak rejtzve,

szalmával és szénával betömjék s azután rajok gyújtsák, hog}*

ily módon kényszerítsék ket a kijövetelre vagy ellenkez eset-

ben túladjanak meg a legnyomorultabb módon.

A mi pedig Kloska Jánost illeti, bár is makacsul tagad

minden neki tulajdonított s általa elkövetett vétket, minilen

kétséget kizáró hiteles tanuk igazolták, hogy részt vett minden-

ben a Hórától támasztott zavarokban. Hasonlóképen kiviláglik

Ivrizsán György vallomásaiból is, hogy Kloska vele és Ihú'ával

ellegesen értekezett s hogy hajtotta végre, a mint azt közíis

cüvctértéssel határozlak, a lojjáiilalvi, lii])sai, otVenbányai,

muszkai, mogosi, krak(')i és veres]»ataki stb. pusztitásokal és pré-

dálásokat. () hirdetli; ki Hóra rendeleteit s ö fenyegette karóba

vonással s házaik Iclgyújlá.sával mindazokat, a kik nem akartak

iM'ki engedelmeskedni, hogy a lázad('> parasztok élére kapitánvii-

kal nevezett ki s hogy ily ukkIou miiil kezd és fökoloinpos

vétkessé t(ítte magát minden véres gyilkos.ságban, gyújtogata.s-

han, pusztításban és prédáláshan, mit az ily gonosz módon fel-

lázított és megcsalt nép elkövetett. Kloska kényszeritelte Petru

.lankn hipsai |i;ipot, lio.uy niiiKához xonyr a templomból az ur
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szeiil iL'slét rs vigye Krak(';ba a kicsapKiiui) lulvaj népség után

és peditr azért, hogy annál bizonyosabban végrehajthassa gonosz

és embertelen szándékait s annál kárhozatosabb módon rászed-

hesse a népet. E tettével Kloska szeiitséa'tön") módon gvalázla

meg az ur testét.

így tehát Hóra és Kloska, egyikök mint olyan, ki gonosz

szándékkal megzavarta a közbékét, mint izgat<') és ámító, a másik

mhit a ki kai>itáiiy volt a leggonoszablt gyilkolásoknál és gyúj-

togatásoknál s mint olyanok, kik magok is erszakos tolvajságo-

kat és pi'édálásokat kftvettek el, megérdemlik a halálos büntetési

ngy istentelen vétkeik miatt, melyeket magok k()vet1ek el. vala-

mint azok miatt, melyeket elkövetett a nép.

Eimek folytán íL'ira vagy másként Trsz Nikola és Kloska

.lanos, mint bebizonyított szörny gonosztevk, a kik gyilkos-

ságokat és ])rédálásokat követtek el, mint Aakmerö megzavarta

a közcsendességnek és békének, a Theresia-féle büntettörvény
<)± pontja — mel}' a lázadásról és a közcsejidháborításról szól —
és ÍK). pontja — mely a rablásról szól - alai\ián azon büntetési-e

Ítéltetnek, hogy alólról kezdve felteié haladóan kerékbe töresse-

nek és pedig elször Kloska János, azután jíedig Ih'ira. Testök

pedig négyfelé vágassék. FejTiket és testivszeiket különböz
helyeken, nevezetesen azon községekben, hol a legszörnybb

kegyetlenségeket követték el, az út mellé kitegyék. Szivítket és

lielsö részeiket pedig a veszthelyen teme.sse el a h(')hér.

A kivégzés napjául február 2S-ka tüzetett ki. Hogy Ihua

és Kloska kivégezletése kíiztndomásu és a népre mentl nagyol)!)

hatású legyen, .lankovieh átírt Hunyad-, Als(')lehér-, Kolozs- és

>>zel)en-megyéknek, hogy minden községbl Hóra és Kloska

kivégeztetésének najjjái-a küldjenek 8 idsebb és ,') hatalabb,

összesen <i embert (ryulafehérvárra.Február i*!^-án regg(d Hóra és

Kloska, Háez .Miklás gyulafehérvári i^öv. kel. p('ij)a által ellátva a

lialotli szentségekkel, katonai kísérettel kivitettek a veszthelyre,

mely a vár1(')l délre elterül szlk felett enielk(Ml dombon volt.

.Mintegy <»(KM) ember volt szemtanúja e kivégzrsni'k, ktizlok'Jöl''")

])araszt, .lankovieh rendeletének megfelelen 41Í) kíizségbl be-

]u)zva < lyulafchérvárra.

Elször Kloskát toiték kerékbe és |)edig lábától kezdve
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felfelé halad<3an. Összesen 20 kerékcsapást mért a hóhér rá, mig

meghalt. Hórának végig kellett nézni, mig társát kerékbe törték.

„Kloskát elvégezvén — írja a szemtanú Gábri József tanár —
s féhevetvén, Hórát ágyába fektették s lekötözvén, ordítások kö-

zött törni kezdették kerékkel lábait, de negyedik ütés után Eek-

hard úr parancsolatjából meUét kezdették ütni s igy nyolcz,

kilencz ütés után megdöglött. Feldarabolásukat nem akartam

nézni s azért megfordítván lovamat, visszajöttem a várba."

A fczinkosok után az Ítélet sora az elfogott másodrend,

de azért mégis fbbeknek nevezhet szereplkre keriüt. Alsó-

fehérmegye börtöneiben a nagyszámú szabadonbocsátások után

is 120 elsrend vádlott ült. Ezek közül a bizottság a megtartott

vizsgálat után 3<)-ot haLUra itélt. József császár azonban e halá-

los Ítéleteket 1— 8 évig tartó fogság-büntetésre Ítélte. Az elitél-

tek közül 5-en idközben meghaltak. A többiek pedig mintegy

80-an a börtön fahit kiásva, megszöktek. Adamovics József

abrudbányai pópa azonban rábeszélte a szökevényeket, hogy

térjenek vissza fogságukba. Adamovics p(')pa e sikeres közben-

járásáért 100 arany jutalmat kapott. Kolozsmegye 8 parasztot és

egy papot itélt halálra. A császár ez ítéletet is megváltoztatta,

a mennyiben közülök ö-re 110 botbüntetést, a többire pedig 2— ;>

évre terjed börtönt szabott. Huuyad vármegye folytonos táblája

lP)-ot itélt halálra. Ezek közül a császár 8-nak Ítéletét 10 évi

fogságra változtatta, a többieket pedig hajóvontatásra Ítélte.

A kedélyek azonl)an még mindig nem akartak locsillapodni.

A zarándi parasztok iiyiltau fenyegetztek, hogy inkább levá-

gatják fejket, semhogy tovább szolgálják a földesurakat.

Mihclyl kitavaszodik, majd inef4f">gják látni, hogy miféle urat

jognak szolgálni jövre. Csáky gróf kolozsmegyei fispán február

2f)-án a vármegyei közgyléssel azt a hírt közölte, hogy a nas/t'uli

oláh határrök megegyeztek, hogy egy bizonyos napon elbb a

ti.szteket fogják legyilkolni, azután pedig neki kezdenek a ma-

gyarok kiirtásának. Ez ingerültséget egyes nyughatatlanabb szel-

lem parasztok is tá|)liilták. Így a t('ibbi kzött egy llie István,

vagy másként Ferczala, izgatott a nép kozíitt, hogy a ji'iv tava-

szon a lázadási újra megkísértsék és pedig a Ilóráénál nagyobb

ervel és jobh elkészülettel. Ilyrn szellenu'i paraszt \oll a
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szászvárosi Ttípa Nikuláj is. a ki Oláhországba szökíitt ki, hniry

ott állitülae: cirjMMKJföböl álló csapatot szervezzen s azzal onnan

betörjön Erdélybe. A kormány errl értesülvén, a bukaresti

üiíy\'iv(j közvetítésével lépéseket tett Pópa Xiknláj kiadatása

ügyében, a vajda ki is adta, de azzal a kéréssel, hogy ne végez-

zék ki. Ferezala is úgy látszik Olálioi'szágba akart kisz(')kni, —
legalább Török föiiadnagy egy hiuiyadniegyei határszéli Tahi-

ban fogta el. Ferczalát Hunyad megye iolvtonos táblája kerékbe-

törésre ítélte, a császár azonban az udvari kanczelh'iria javasla-.

tát íogadván el, Ferezala halálbüntetését életfogytig tartó bör-

tönre változtatta, súlyosbítva évenkénti 50 botütéssel s azzal,

hogy arczára bélyeg süttessék.

Keszey Gergely a kanczelláriához beadott folyamodványá-

ban elpanaszolta, hogy a parasztok a lázadás alatt mindenétl

megfosztották, megkínozták és nyomorékká tették. Kéri felsé-

gét, hogy adasson neki valami kis hivatalt (íyulafehérvárott,

hogy legyen mibl megélnie, vagy pedig \ alanh csekély kegy-

díjat. A császár Keszey folyamodványára meghagyta a kanczel-

láriának, hogy a kormányszék a legels alkalommal adjon

Keszeynek valami kis hivatalt, azokat a parasztokat pedig, a

kikrl személyszerinl és nyilván tudják, hogy ilyesféle kegyet-

lenségeket és fosztogatásokat elkövettek, marháikkal és íKSSzes

felkelhetségeikkel együtt telepítsék át Hanságba, a határrvi-

dékre. A vármegyék, vévén a k(jrmányszék erre vonatküZ(') ren-

deletét, összeállították a kitelepítend parasztok névsorát és a

hat(')ságok hamarosan mintegy KiO családot telejjítettck ki Hán-

Siigba. József császár azonban veszedelmesnek tartotta, hogy iia

ezek a kitelepítések igen nagy méretei találnak venni s azért

ITSC) július lO-rl kelt ]>aran<'Solatával me.^tiltolta a további ki-

telepíté.seket. Az új telejx'sek többnyire Tancsova kornyékén

kaptak lakó helyet, a hol azoiil)an nem valami szívesen h'itott

vendé.iíek voltak s a hol nem is igen érezték j(')l magokat, leg-

alább 17S(j—7 telén többen visszaszíikdostek Erdélybe. A Han-

ságba kitelepítettek közíitt volt Hóra kapitányságot viselt idsebb

fia, János is, feh^ségével együtt. Hóra második fia Luka. ki a

lázadás idején S— 10 éves gyermek lehetett, késbb katona lett

s mint obsitos Nagy-Szeben egyik külvárosában telej)edet1 le.
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1817-ben házasságra Irpett egy Parascliiva iievü özvegy asszony-

nyal és 18í-i9-ben, körülbelül 71 éves korában utódok nélkül halt

el. Hogy a Bánságba kitelepített Hóra Juonnak voltak-e gyer-

mekei s valami maradéka él-e most? — nem tudjuk.

A román nemzetiségi írók egy szörny epizódot tudnak és

szeretnek elbeszélni a Hóra-lázadás elfojtását követ idkbl,
liivatkíjzva id. gr()í' Teleki Domokosnak^) ezen soraira: ..A

toroczkó-szent-györgyi rablók közül, mint fennebl* láttuk, sokan

leöletvén, számos sebesültek és foglyok Enyedre hozattak. Többen
ezek közül az utón vagy a városon haltak el. Egy az utczán egy

kerekeskút mellett adván ki lelkét, ott hevert, míg a bakó fejét

lábaihoz kötvén, egy rúdon kivitte. A többi foglyokat a várral

szemben a Bodor pinczéjébe zárták, naponkint egy font kenyér

és víz mellett. Még e század harmadik évtizedében, mikor e sorok

írója, mint tanuló mulatott Enyeden, általánosan beszélték,

miként az emberi éi-zelmet levetkezett egy valaki éjjel a Bodor-

pincze ablakait szalmával kívülrl betömvén, reggel a bebörtö-

nözött nyomorultak megfúlva találtattak. A higgadt emberi ész,

az oláhok által elkövetett irtózatos kegyetlenkedések után a

visszatorlás e l)oi-zadalmas jeleneteit a míveletlenebb korszak

.gyá,sz(js bizonyítványául tekinti s az emberi természet nem oly

rendkívüli kicsapongásai közé sorozza, melyekhez hasonlókat a

í<irténelem más hasábjain nem találhatni ; ily tények mentségére

azonban szót emelni nem képes."

Kz az egész mende-monda csupán, melynek valódi alaj)ját

.lankovich Hunyad megyéhez intézett levelének következ he-

lyébl ismerhcijük meg: .,A vizsgálatnál hallatlan ilolgok kerül-

tek naplenyrc. .\ kihallgatott tanúk vallomásából kitnt, hogy
kozlíik többen még S hét eltt börtönbe dobattak, s hogy az(')ta

ingyen nem adtak nekik még csak vizetseni. A börtí'iiifelgyel-

n(ík 8 garast kelleti lizetniíik egy csobíir vizért és 4 krt egy

V(ídeivrt. Egyetlen éjszaka 7-en haltak meg köz li'ik, de ennek
daczára sem ka|)tak vizet azok, a kik nem tudtak zetni. Nem
leli(!t taüadni, hogy a loglyokkal \al<'» ilyen l);injisnio(l ellenke-

zik a hinnaniti'issal." Maga I >i'n^usiaiiii is elisnieii, lini;y hi\a-

') .\ Hóra láiiiadás türti-ilolL'. fjO. hl. 1.
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lalosíin egyáltalán méíí említés som létetik az cnycdi oinlxM'toloii-

sósrrfil, a mi ha tcnyloir megtíM-tént volna, sziiiom vizsirálat é!<

l)ün1etés nélkül csakuiiyan nem niaiadhalolt volna II. József

részérl ki nemcsak készséget, de minden egyes esetben elég

kiniéletlenséuot is tannsított a magvar nemesség részérl tapasz-

talt tnlságos szigor vagy visszaélés meghélyegzésére. Ez a be-

ismerés azonban nem gátolja meg abban, hogy támaszkodva

egy egykorú röpirat azon állítására, hogy az enyedi pinczébe

zárt parasztok egj'mással összeverekedtek, a mi közben egy-

nehányan megölettek, a következ módon ne rágalmazza meg
a magyar megyei tisztviselket: ..Az a körülmény, hogy a ro-

mánok egymást nagyobb számban megölték volna a b()rtöni)en,

nem vah'tsziníi. ítélve tizonban azon rendkívüli izgatottságból,

melyben akkor Alsót'ehér megye tisztviseli voltak, úgy látszik,

hogy a megye tisztviseli nem voltak egészen idegenek éltl az

orgyilkosságtól.'" .Megjegyzend, hogy a vizsgálati iratok k(')Z()tl

annak sincs semmi nyoma, hogy az enyedi bört<)nokbeii a l'ogoly

parasztok egymással összeverekedve, valamelyik társukat meg-

ölték volna. A román nemzetiségi írónak azonban elégséges, st
kapóra jöv minden alapnélkül való hagyomány és mende-monda

arra, hogy történeti valóság gyanánt árulva, szükség esetén ha-

tásosan meglehessen vele rágalmazni a magyar nemzetet.

A megtorl('» intézkedésekkel azonban nem elégedtek meg
sem a kormányszék, sem a császár. A kormányszék a lázadás

következtében árván maradt gyermekek gondviselését a i'öldes-

urak szoros kötelességévé tette s az árva vagyonok kezelésére

vonatkoz(')an utasítást bocsátott ki. A földesurakat egyenesen

felszólította, hogy a régi jó szokáshoz híven Ínséggel küzd
jitbbágyaikat segítsék. lnt(''zkedés tétetett az úrbér behozatalára

is és erre kormányszéki biztosul IhiK-keutlial Miliiily neveztetett

ki. st a fispánokat az uibér behozatala ügyében tai'tand<) ta-

nácskozásra (issze is hívták. Aszép kezdetnek azonban nem lett

fol>iatása, mert az lu bér ügye a szebeni tanácskozás.sal teljesen

megfeneklett.

II. József császár 17S5 július M-rl eüy csaszái'i i)araucso-

lalot adott ki a teendk tárgyában. Helyre állván Pa-délyben a

nyuL'"alom — mondja a császár e parancsnkitában eimek jíiv
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megszilárdításáia tOljb intézkedés szükséges. Különösen a íöl-

ilesurak és a jobbágyok közötti viszony rendezése és az urbér-

nek a már elbb kiadott rendelet szerint való behozatala halaszt-

hatatlan. Az úrbéri rendszabályokat ezután mind a földesm^ak.

mind pedig a jobbágyok teljesítsék. Minthogy pedig a közelebbi

zavarok is a kincstári uradalomban ütöttek ki, az úrbér legel-

ször itt lépjen életbe, A földesurak és a jobbágyok között való

önkén}i;es szerzdések legfelsbb helybenhagyás végett felter-

jesztendk.

A határrök közé ezentúl csakis oly parasztokat lehet

beíratni, kiket erre a császár kijelöl. A kik magokat titkon akar-

nák felíratni, azokat fel kell jelenteni a politikai hivataloknak.

Ks ha a császár határrökül valamelyik helység lakosait kije-

löli, akkor is az összeírásnál a katonai hatóság egyetérten járjtju

el a polgári hatósággal. Az udvari föhaditanács értesítse az er-

délyi fhadparancsnokság(jt, h(jgy a kormányszék kívánatára

mindenkor katonai ert adjon, mikor erre múlhatatlanul és i'el-

tétlenül szükség van. A régibb s ujabban ismételt rendeletek,

melyek tiltják, hogy a polgári s katonai hatóságok közül bár-

melyik a másik hatáskörébe vágjon, szorosan megtartandók.

Továbbá, látván, liogy az utolsó lázadás foka is az oláh

népnek úgy a vaUás, miut az erkölcs tekintetében létez végte-

len tudatlanságában volt, els teend a gíirrtg nemegj'esültek

számára elemi iskolákat állítani lel s külíuKisen a szerlelett

tudatlan nemegyesült papság részére egy szeminárium felálliti'i-

sát i-end(?li el, melynek Icüalkalmasabb helye Temesvár. A terv

k<''szítését a császár a kai-l(')czai érsekre bízta, fenntartván magá-
nak a költségekrl val('» gondoskodást. Mi a nemegyesültek szá-

mára relállítand(') elemi iskolákat illeti miután az egyesültek

részére iialázsralváii már é|)üll egy felsbl) iskola s az iskolai

|)énztái-b('d más iskolákat is :'dlít()tták fel -a nem egyesülteknek

ellenben olyan alapjok, melyekbl ily iskolákat fel lehetneálliUini,

nincsen és a két oláli egyház közötti ideirenségnél foirva pedii:

nem liiliet, hogy a neniegyesiiltek az egyesültek iskokiit látoiiat

hassák, azért ;i nemegyesült oláh püspök és Mártonti figazgatót a

nemegyosiiltek számái'a h'lállílandc'i elemi iskolák tervéi afenn-

larti'isi költségekre vonatkozóan is dnlgdz/jik ki. 10 tervezi'tet a
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ktiniiányszék vízsl^iIJíi im-í: ós jiztáii terjeszszc IcltIVIsöIiI) Jóválui-

«^yás alá. A kurniáiiyszi'k azíuibaii addig is guiidoskodjók. hogy
a nemegyesült iskolamesterek számára legalább egy triviális és

egy elemi iskola állíttassék fel. Az iskolai bizottság íélévenként

tegyen jelentést az egyesült oláhok tanügyének :illa|)otár('il.

C'gyanez történjék annak idején a nemegvesüh oláiiok lan-

ügyévi^l is.

\ zalathnai nradalombeli jobbágyok panaszait is megvizs-

gáltatta és orvosoltatta .lózsei" császár. K czéira hasonl(')ké])en

Bruckenthal Mihályt bizta meg a kormánybiztosi teendkkel.

Brnckcnlhal a kapott császári parancsolat következtében azon-

nal Al)riulbiniyára ment és ott gondosan megvizsgálta mind-

azokat a panaszokat, melyeket a parasztok 1780—H4-ig beadtak

a császárhoz és a vizsgálat eredményérl részletes jelentést tett.

A kitvetkezö évben 11. József császár, támaszkodva a Ihuckenliial

jelentéseiben foglaltakra, a zalathnai nradalom jobbágyait a kö-

vetkez könnyitésekben részesítette

:

1. A legeltetés az egész felso-zalalhiiai iii-adalomltaii jovoi'e

is szabad legyen, mint volt liajdanái)an. A kecskék szi'nnára az

erdészeti hivatal egy bizonyos helyet fog kijelídni ott. a hol erre

alkalmas és az nradalomnak külrmben .sennni hasznot nem hoz(')

iiely Ix'ivében van. mei-t hiszen a hegyek kozutt sok olyan szegény

ember van, a kik nem lai'thatnak teliénél.

L*. Tekintetlel arra, hogy a lelsö nradalondieli |»arasztoknak

nagyon kevés müvellietö földjük van. szabad legven nekik olyan

helyeken, a hoinian fát úgy sem hozliatnának. irtásokat eszkö-

zölni, s ez irtásokat aztán magok számára mivelés alá foghatják.

'A. Az illeték, melyet az nrasági szolgák fizetése czinn'ii ki-

róttak a jobbágyokra, hdtétlenül elt(')roltetik s (VJitán az urak

fizessék sajátjukÍKil szolgáikat.

4. A bányászok mentesek legyenek jinöre un'nden rendes

• •s i-endkivüli kozteliertöl.

•'>. A zalatbnai nradalom jobbágyai ne legyenek kötelesek

joNÓic, mint tették eddig, éveidként l.'MSd til fát leviiuni az nra-

dalom szániiira s azt Zalatlniiiia sziillitani. .\z erdészeti hivatal

j("»vöre lépjen a jolib;'ig\(ikkal e lekintetben szer/("i(|ésre. tle ne

kénvszei'itse ket erre.
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f). A parasztok jövre nem kötelezhetk arra, hogy Vajda-

Hiinyadról a bányák számára vasat hozzanak, vagy bort és

jjálinkát szálhtsanak az nradalom számára gyakran négy napi

járó földrL

7. A parasztok nem tartoznak ezntán az nradalom szénáját

lekaszálni, összegyjteni és behordani, a mely mnnkára össze-

sen egy évben 7(H)0 napszám volt szükséges.

8. A korcsmák bérletét könny feltételek mellett adják

uda a parasztoknak vagy pedig intézkedjenek akként, hogy
jr)vre e téren a parasztok ne zsaroltassanak.

9. Büntessék meg az örmény bérlket, líik voltaképen

(jkozói voltak az 1772-ki zavargásnak az által, hogy beleavat-

koztak a parasztok korcsmárlási jogába és kártérítési igényüket,

melyet tiüságos nagyban állapítottak meg, szüntessék meg.

10. Mikor egy paraszt ntódok nélkül meghal, a rokonok ne

legyenek kényszerítve az nradalomnak az örökölt vagyon egész

árát megfizetni. Ellenben e tekintetben kövessék a régi szokást,

azaz, ha a vagyon jelentékeny, akkor fizessenek az nradalomnak

12 forintot, ha pedig csekélyei)!), akkoi- G íorintot.

11. A zalathnai nradalom mindenik községébe küldjenek

biztosokat, kik a volt falu-biiákat szorítsák számadástételre

minden általuk beszedett pénzt illeten s kötelezzék, hogy adják

vissza, ha valakitl többet vettek, st az illet visszaélést elkö-

vet falii-birót részesítsék testi büntetésben is. Komáromi szolga-

bii'ó és Erdélyi végrehajtó biztos térítsék vissza a parasztoknak

mindazt, a mit igazságtalanul behajtottak a parasztoktól.

\:2. Térítsék vissza mindazt a parasztoknak, a uiit azok

iiiadalmi illeték czíméu a törvényesnél hibbet zettek. A nudtra

visszahatíuui méltányos arányban u1(')lag fizessék meg azt is a

jjarasztoknak, a mi ket a fa\ :'m:is(''it, kaszáh'iséit és a fii\aro-

záséit illette.
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A lázadás állítólagos eszmei háttere.

,1 i'imán inJk kixcrletei f hízd'ldst netnzcd szabailsútfhtircz szhicben hintetni

ft'l. DeiisHs'tanu vélekedése. Xoiopol szerint miben áll c lázadás eszmei és mn-

f/asahb háttere 'i' Van-e összefütjifés e lázadás és a balásfalvi iskola hatása között t

(ídobescii ide vonatkozó nyilatkozata. A féni/ek bizoyíjfsátja szerint miben állha-

tott e lázadás mai/asabb eszmei hátiere '< Hóra kiráh/sáífa és a dáeziai biroda-

lom heh/reálliiása. A vallomások erre vonatkozó tamibizoni/ságai. Az oláhok

béke-ultimátuma világossá teszi, hogy a vallásos és politikai ezélzatokat e láza-

dáslxi a gör. kel. papság esempészte be. Az erre vonatkozó adatok. A: orosz

törelcvések közvetett hatása e lázadás foli/tán felszínre került politikai áspirá-

eziókra. A vallomások erre vonatkozó adatai. Oroszország ..történeti hatása"

Keleten. Katalin ezárnü tervei a bizánezi császárság felállítására vonatkozóan.

Franeziaország keleti politikája. Dislovay maggar emigráns terve egg Jhíczia

felállítására a Hákóezi dinasztia alatt. Az erre vonatkozó tárggalások. II. Kata-

lin ezárnii Uácziája. Tárggalások erre vonatkozóan IL Józseffel. A terv bakám.

Az orosz emissnriusok a Balkánon és az oláh vajdaságokban. K prupaganda

hatása. Az erdélgi gör. kel. papság érintkezése az oláh i ajdaságokbeli kalngrr

zárdákkal. K zárdák az orlhodo.eia meganngi tnzhelgei. lloggan lesz lassanként

a távolabb állók szemében e lázadás a nép szabadságharcza '* Hoehmeister

német kalendáriuma. A szabadkmvesség és a szabaddviiség rokonszenvet

támasztanak e lázadás iránt. A „Seeondc Lettre" tartalma. A Hóra-lázadás.

mint a román nemzeti szabadságnak líllítólagos vérkereszfsége. A román kérdés

kiáltotta a tiizpróbát, tehát európai politikai kérdés is. }fikép iggekcznek e

hamis tncggyözödést a román írók lielo/mi a szépirodalom ntján is a közcéle-

mén/flicY l'opp (ihitza „Hóra" ezimütragoediája. K tnigoedia részletes rlr„>-rs.-

.1 mai román )iemzetiségi politika eégsö és titkos etélja.

.. li^y vó,íí7/)(l()ít ez :i IniiJHliiloiii — (' sziivnkkal fejezi l)t' e

li'iz;i(liisml irolt, tr)bl)sz()i' idézcH lerjcdclmes k(»nyvél Oeusu-

siiimi — moly iiiiiiyirii iz};;iU;« Krdélybm ;i szcllcinekct : az a

korszak, mely napfényre segítette azt :i l:i|t|)an,£?ó küzdelmei,

mf'ly a Káriu'ilokon túllakf'i két nomzel kozotl külrmlxizí) alakban

l()bb századon át fennáll(»t1. Me^^kezdíídveaz abrndbányai heiíyek

kíizíitt ITSi'-ben eirynebány kíizséií korében, késbb az erdélyi
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összes i(jináuok nevében folyt. A visszaélések alól való felsza-

badulásból a román nép felszabadulása és végül Erdély felsza-

badulása a magyar uralom alól volt a jelszó. Jobbágyok, papok,

tutaj osok, bányászok, szabad emberek egyformán megelégelték

a múlt keser szenvedéseit, mindnyájan izgatók, kapitányok és

katonák lettek és mindnyájan alávetették magidíat egy paraszt

diktátoi'ságának. Tanulsággal tele korszak."

..Bizonyítéka annak, hogy sem Ulászló szörny dekrétuma

(1Ö14), sem az erdélyi három nemzet imiója (1437—1488), sem
az Approbaták és Compiláták (1658. ]6(j9), a melyek a románo-
kat hazátlanuknak nyilvánították, nem alapíthatták meg a ne-

messég boldogságát s még kevésbbé Magyarországét és Erdélyét.

Ha Magyarország nem lett volna htelen els királyai intézmé-

nyeihez, lia nem hagyta volna el azt a rendszert, mely az els
századokban tisztelte Magyarországon a nemzeti szabadságot,

ha érintetlenül hagyta volna a román nemzet régi intézményeit,

katíjnai szervezetét, román kerületeit, ha nem vette volna ki e

paraszt katonák kezébl a birtoktulajdon jogát, ha engedte

volna, hogy a román nemzetet, mely egyedül volt tekintélyesebi)

számmal és nemzeti területtel kiterjedve Erdélyben és a magyar-
országi részekben, ha meghagyta volna, mint nemzetet pohtikai

jogaiban, melyeket bírt a XIII. század végéig; st a mi t^ibb, ha
lí>58-ban egyszer román polgái-i jogail el nem vették volna,

szomorú jutalmául azon vérpalak(»knak, melyeket hajdan
Magyarország érdekeiért ontottak a románok, — akkor ez a

nagy pusztulás nem tíirtént volna meg I"

..De lassanként a katona-népbl földmivel rabszoigákal

csináltak és a nagyszámú hadsereg helyett, mely védelmezte a

Káipálol és a Dunát, egy nagyszámú rabszolga csoportot alkot-

lak, alávetve egy kevés szánu'i kiváhságos csoportnak, mely
ké[)tel('n volt magát és a hazát uiegvódelmezni. Az államot vé-

delmez régi elem elpusztult és a fegyveresek osztálya helyébe

lépett a születési nemesség. A diadalmas küls liáborúk helyébe

a szerencsétlen bels háborúk léptek és bekövetkeztek a lab-

szolgákkal \:ilii kíiztldniek. A nemesség- a iiat:irs/.éli várak

helyeit kaslélynkal emeli saj;it alattvalí'ii ellen. Ettl az idtl
szi'unilliat('», mint vi'i^zetes következménye ez új rendszernek.
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hosszú ós szdiiiorú sóim a lonadalniiiknak rs a kiiálysáu ha-

nyatlásának korszaka."

,. A Nhiuyarorszáíihaii It'lczi") iicnizdi iiilrziiuMiyrk cltorli'*-

sóvcl ('>s ehíirlésével azon lorvónycknek, melyeket Korvin .h'inos

alatt hoztak, lehanyatlott küls és hclsö hatalma is a kiiálysáü-

iiak. lüT következett he a meíüsemmisitö moháesi katasztrt'ihi

( JÖLÍt')). nnkiti' Szent lstv;'in k irálysága elveszítette tuírgetlenséííét,

— az(»n ütközet, melyre ^hiiryarorszáíí' jhmii tudott :?().( KM) emher-

nél tohhet összegyjteni, mert nem léteztek t()hhé a régi legio-

náriusok és 12 é^'\e\ azeltt a inagvar országgyidés rettenetes

hüntetést szahott a parasztokra, kiket mindnyájan az i'n-nk szol-

üasáíj lánczaira vetett."

.. Igv t(")rtént ez az ITSO— 17íH)-jii terjed idTiszakhan is. a

mikor 11. J('izsei" császár megszüntette Ahigyarország alkotmá-

ny;il. Akkor a román nép, melyet megfosztottak mindentol. a

mit'rl hajdanában aimyi dicsséggel ontotta vérét ^h^gyaro|•szá!J

hídjorúihan. nem seuitf") kezel nyújlotla ki. hainMU ellenkezen,

feltámadt a nemesség és a magvar elem ellen, l'gvanezí^k az

események és tapasztalatok ismétldtek IS4SU-hen, .Magyar-

ország ntolsí'i szahadságharezá])an is. l-]kkoi- a magyar törek-

vések ellen niMncsak a románok, Jianem a horvátok, szerbek és

a szászok is hdtámadtak és Magyarország vereséget szenvedett-

Igv az 17S4-ki forradalom és mindaz a pusztulás, a mi a király-

s:'iL!-ot a XIW század <')ta érte. nyilvánvalóan bizonyítják, hogy

mil.N végzetes volt Magyana'szágra nézve a nemzetiségek meg-

semun'sitésére alapított új rendszer."

..l>e min Jellege volt e lorradalomnak? — kérdezi egy

jeleideii IJomáiuáhan nag\(in népszer tíM-ténetíró, Xenopol.')

.Mindi-nekelil hasonlított (ddeihez, az erdélyi ])araszt elem régi

forradalmaihoz. Socialis Jídleuü forradalom volt. mely véuét

akarta vetni a nemesség end)er1(den zsaiiioksiigiUiak a Jobhiigvok

felett. 1 >e mivel (V.ek a nemesek nnndnyájan magyarok voltak,

e forradalom czéljáúl tzte ki az erdélyi összes magyarok kiirtá-

sát is. Azt akarta, hogy az országot csak román vagv német

születés tisztviselk kormánvozzák. .\ nemességei el akarliik

A'ívi'///"/ ; „Istoi'ia roininilDi' din Dacia TiMiaiKi. \'. kül., 706. 1.
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törölni s behozni, liog-y minclenivi fizessen ad(')t s a nemesség

földei osztassanak fel a parasztok között. Ennek az utóbbi köve-

telésnek történelmi s nem sociálisztikus alapja volt, mert a pa-

rasztok magokat birtokaikt(5l, legeliktl, erdeiktöl és hegyeiktl

jogtalanul megfosztottaknak érezték. Ok most sem kértek új

jogokat, csak visszaállítását a dolgok azon rendjének, a mely

már egyszer létezett. Azon tény által, hogy ez a í'orradalom

tulajdonképen két nép között folyt le, egyúttal nemzeti jelleget

is kapott. Hogy a magyarokat orthodox hitre keresztelték a ro-

mánok, nem követtek vallásos ezélzatokat, hanem azt hitték,

hogy ily módon megkezdik a magyarok románosítását, mert

ugy voltak meggyzdve, hogy azok, ha vallásuk és társadalmi

állásuk megváltozik, csatlakozni fognak a román nemzetiséghez.

T^lz okból az újra keresztelt nket egy-egy román paraszthoz

adták nül, parasztruhába öltöztették, megtiltották, hogy ma-

gyarul beszéljenek és ne is említsék, hogy nemes úrnk voltak,

kiknek elbb jobbágyaik voltak ; kényszerítotték, hogy rongyosan

járjanak s minden házi és mezei munkát teljesítsenek. ^'M

..K forradalomban ])olitikai eszmékkel is találkozunk, a

mennyiben czélja volt az erdélyi kormányt megbuktatni s helyébe

egy románt tenni. Így Kloska és K rizsán a mogosi néj) eltt ki-

M Ho£>y a Hóra-lázadás embertolenségoit a ntmáii írók min képtolei

logikával akarják, mint egy magasabb eszmei alappal biró nemzeti moz-

galom jelenségeit magyarázni s ez utón minteg'y megnemesíteni, arra

igen érdekes példát szolgáltat Xenopol könyvének következ helye : „Min-

den fékevesztett dühök mellett is megriztek ezek a i)arasztok egy bizo-

nyos feljegyzésre mélló erkölcsi mérsékletet szemben u magyar nemos

nkkel. Nem tettek rajtok eröszakot, nem gúnyolták ki, hanem újra ke-

resztelték P kónyszerítették ket, hogy vdldincli/ iiarusztha: nwiijeiick luiiU,

ili-HÍtvc < rendszahiílf/t iji/dicran az'ul is, hoi/i/ szüleik, ft'rjcik i/ifilkosáho: kát;/-

sterítctték. Épen ilyen jellemz még egy másik körülmény is. Habár a

románok meg is öltek minden útjokba akadó nemos embert és hideg vérrel

végeztették ki azokat, a kik a küzdelem hevében kezeik közé kerültek, e

kivégzéseket .sohasem k magok iiajtolták végre, haneni rzigányokkal

líujtatták végre. így a román még a leglialártalaiial)li reluululásúban i>

megrizte vele született lelki nemességét." Igazán feljegyzésre méltó er-

kölcsi mérsékletre ós veleszületett lelki nemességre mutat, ha e^jy román

egyetemi tanár ós egy magát történetírónak tartó egyéniség ily irléslelen

és brutális otrombaságokat nem pirul li'irni.
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jelentették, hogy ha kiirtották a magyumkat, az orszáíícit a Hú-
rától és Kloskátt'tl kinevezett román tisztviselk ioírják kormá-

nyozni, r.uy látszik, Hí'u'ának czélja volt a románok lelett valt't

legfbb hatalmat kezeibe ra^achii. A néixlalok is i.uy nevezik

öt: ..A meddiü" H('tra császár volt, a nemesek nem vetkztek le.**

..A núg Hóra esászárkodott. az urak nem ettek tálhi'jl." A pa-

rasztok tudatával birtak annai<, ht)uy ez az orszáír az övék s

azért azt mondocratták. ho.uy ez az orszáu' a románoké s ha majd

iegyvert kapnak kezeikbe, elkeríthetik a magyarokat. A gorbi')i

Kozma Fl(')ra azt mondotta egy lSzent|)áli nev nemesembernek:

..Kz az ország a miénk, a tiétek Magyarország s rövid id múlva

kikergetünk belle titeket." — Méltó párhuzam ahoz. a mit

\'ladimireseu mondott az oláhországi g(')r(')göknek."

..A románok egyesülése* a katli. egyházzal meghasonlást

okozott niMUzetiségíjkben. A román parasztok foriadalma fele-

kezeti különbség nélkül egy azon táhorl)ól indult ki és meirnui-

tatta nekik, hogy kíizíisíMi védelmezend érdekeik sokkal na-

gvobbak. mint az egyháziak és a dt>gmatikaiak. Kz a forradalom

újra helyreállitotta a román nép erkölcsi és ethnikai egységét,

melyet az unió szétbontással fenyegetett s ebben áll nagy jelen-

tsége. Az unió derék kéjiviseli által a román nemzet elismer-

tetését kr>vetelte s azon jogok megadását, a melyekkel Krdély

idáig kiváltságos polgárai birtak. de esak azok számára, a kik

az miiót elfogadják. Ez a forradalom véres pecsétet nyomott az

unitusok kívánalmaira, egyúttal kíivetelvén azt az egész román

néj» számára. így ébredt fel a né])ben jogainak öntudata, mint

nemzetnek s nem tíibbé mint szektának. NCiii azi'-rl követelt

most már egvenl jogokat. Iiogv katholikussá lévi'ii, eladta lelki-

ismeretét, hogy si liazájíiban ily ukkIou megvásárolja az em-

beii l(''t feltételeit. Iiancni azéit. inert is p(tlgára és lak('tja ennek

az országnak."

Mint ez idézetek is mutatják, a lomán írok nem kíméltek

semmit, hogy H(')ra lázadását eszményi liáttéi-rel és czélzatokkal

bín') forradalonmiá magvarázzák át véres, de egyszer paraszt-

zendülésbl. melyben, ha itt-ott meg is pendült egy-egy általá-

nosabb természet eszményi, politikai vagy nemzeti húr, a f-
szerrjH't uiéuis csak a iit''p bosszú- ('-s rabl:is-\ liiiva játszotta
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minden magüSiibb vagy csak öntudatosabb czél nélkül. ..Örök

dicssége marad a román népnek — mondja Densusianu/) —
hogy már 1784-ben patakokban ontotta vérét a hamis állami és

társadalmi elvek, a fendalis nemesség és jobbágyság megszün-

tetésének érdekében." Az ..Adunarea Nationala" czím újság

(1860. június 24.) azt írta: ..A modern európai történelem két

nagy eseménye vett irányt, vagj' legalább született meg a mi

földünkön adott jelre, u. m. 1) a franczia forradalom, l^) az olasz

meg a német egység. A franczia forradalom csupán folytatása

Hóra forradalmának, azzal a különbséggel, hogy a Hóra-félének

a szocziális mellett nemzeti iránya is volt." Maniu (r. al)ukaresti

Athenaeum felolvasó-termében 189:2-ben az irodalmi és politikai

eszmék kölcsönösségérl tartott felolvasásában Hóra lázadását

egyenesen a Sinkai, Major, Klein-féle történeti és filológiai moz-

galmakkal kapcsolta össze. Igaz ugyan, hogy Sinkai Klein

Sámuellel egyetemben már 1 780-ban kiadta ..Elpmenta Unguae

I)aco-Eomcmae" czímu könyvét, de hogy ezt Hóra, Kloska,

K rizsán vagy akár csak a lázadás fpapja, Kosztán pó])a is ol-

vasták volna, a legelevenebb román történetírói fantáziával sem

lehet valószínvé tenni. Odobescu '^) látva ez elméletnek képtelen

voltát, a Hóra-lázadást holmi politiko-metafizikai néplélektan

segítségével igyekszik nagy jelentöséiiii utMiizeti forradalom

színében tüntetni fel.

E felolvasi'isíihan Odobescu azt mondja, hogy .)t')zsef csi'i-

szár azért küldött fegyveres ert a lázadás elnyomására, mert a

magyarok vele elhitették, hogy Hóra Dácia királya akai- leiuii.

., Természetes, uraim - - folytatja Odobescu e felolvasásában.

h(>gy a (bírva julibr-bimda s a kék zsinórral díszített fekete

czuníh'a, a mokány kin^sma és a bocskor alatt, eij;y szóval az si

paraszt-r)lt(')Z(!t alalí c kevéssé faragott, de büszke, állhatatos

és vitéz férfiú ereiben legalább is oly tiszta, oly hazaliasés nieleü-

román vér cs()rg(MÍez(!tt, mint a román faj latinitásainak leüluch'"-

salili liii(leh")j<''heii ('"s lei;iig\eselth \ ((|elme/(")ii''hen. he k(''i(lem :

') lirvoliitiuni'U lui lloni. 1.>(I. I.

*) .Molii. riKCÓla roinrmilor ardoloni siil> iMiutcuia lm lli>ra. Srrieri

lilrriiri xi liislorii:'. I., III. kül. Hiiciiri-sci lí-'S7.
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szükséii- vtili-c a luiciiikiick I-íúmába iiicinii aztMl, luiuv a nép

niaffát kíiloii. oiiállí) neiiizclnck érezze V Kgy né|», melynek xóiv.

és neve lomán I Mi n'MU mondunk le oly könnyen fajunk leu"-

csodálalosabb és legértékesebb adományáról, a lét azon hatal-

mas (»szt(»nérl, mí'ly a románoknál soliasem liiányzotl sem
nálunk a fejedelemségekben, sem jx^dig a Kár])átokon túl, a hol

egy nyolczszázados szítriiy és megfojt('t nyomás, a magyar
pallost('il l('ÍLi;'izott crdt'lyi romául nem birla rákényszeríteni,

hooy nii'is nyelvel beszéljen és más nevel hordjon, mint a

rouiánl"

..l'^z a kincse luegM'Jl a rniiuuniak, lueit ellenkez esiMhen

két-három, st száz tud('»s sem ludta volna ezt a román né]) száz-

ezi'eib(\ S(")1 milli(')iba bele lehelni. Hogy még egyszer visszatérjek

arra a kéi)re. a melylyel összehasonlítottam azokat az érzelme-

ket, melyek ma is mozgatják ?]rdélyl, azi mondom, hogy ép ugy

a Kái-])átokon innen, mint túl az igazi román hazafiság esakis a

román uéj) keblében égett, habár hamu alatt is, mint a zsarát-

nok. A mi (l:ik(»-i(imáu lud)')sainknak esak azon egyetlen érdemét

ismeiheljiik el, hogy ök voltak azok. kik a hanmt, mely ezt a

kiollhatallan szikrát (dtakaita. ellujlák. Igaz ugyan, hogy a

korszak. inelyl)eii Ihua az ('r(l(''lyi paraszlsiig (''lén l'elkell. éppen

összeesik azzal, melyben a balázslalvi tudí'tsok latin eredetünk

visszaszerzéséért küzdíittek. he nem látom semmi jelét, hogy e

lud('isok ösztönzése adott volna líikést a parasztok o felkelé-

sének. Az eidélyijobbágvok azért V(>1ték izmos k(V,eikb»> a bosszú

h'gyveiét, mert a kés mái- csontjaikig hatolt, mert a magyarok

száumkra az embeihez niélt(') életnek még árnyékát sem hagy-

t;ik meg. .I('>zsef császiir pedig a mint látszik, nekik megígérte

egy szabad élet minden j('itéteményét ugy, a uunt ök :'dmodták

léifi meséik révén az ösi nanai császárok idejébl.

..Ekkoi' a jobbágy azt mondotta: ..Meddig lesziiidc még
rabok hazánkban V < )k uem akarnak minket az általuk élvez(Mt

joütikhau részesíteni, itt ebben a mi orszi'igunkban. .Majd kivesz-

szük maL;uid< a minket meuillelö részt. " l']s hogy ezt mondja a

jobitágv. ahoz bizonyára uem kellett, hogy iskolába járjon a

tud('i.s(»khoz. .Minden i)arasz1 anyja méhébl maüVíval hozta e

természeti Imj: ismeret(''t és ezt mimleuiklien kr»ny\ nélkül is
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megersítette a szülei ház hagyományos élete s azon szántó-

földön való mnnka, melynek barázdáiba verejtéke csak földesura

javára hullott. Ezekbl szabad legyen azt következtetni, hogy
az erdélyi parasztok H(')ra vezérlete alatt való felkelése önmagá-

ban teljes népies jellegíí volt s hogy e jelleg tisztább, valódibb

és szintébben nemzeti volt, mint összes és többé-kevésbé tiü-

ságba vitt bizonyítékai a hazafias tudósoknak. Ezért mi románok
talán büszkébbek lehetünk a móczok e spontán mozgalmára,

mint az erdélyi iskola kitn korifeusainak összes elméleteire és

vitatkozásaira. Hórát és annyi ezer vitéz társát, a kik vezérlete

alatt harczoltak, román hazafiakká nem a latin könyvek olvasása

és a római emlékek szemlélete tették, hanem azon egyszer és

igazságos gondolatok, melyek azt súgták nekik, hogy magokat
született románoknak érezzék egy természeténél és szokásainál

fogva román országban és azt, hogy csak az egy istennek és a

császárnak van joga tlük életüket és munkájokat kérni a tíir-

vények és si hazájok védehiiezésére."

Bármilyen érdekes és tamdságos is lehet a poHtikai nioz-

iialniak és törífkvések lélektanának tanulmányozi'ijára az ilyes

fajtájú lelkes deklamáeziók csoportosítása és elemezése, lekin-

t(3tt(!l a kiszabott tér szkös voltára, kénytelenek vagyunk mégis

arra szorítkozni, liogy a tények világánál kutassuk : ténylt>g

miben kereshet és miben állott e lázadás magasabb fajtájú és

eszmei háttere s hogy egyáltalán eredetileg birt-e ilyennel, vagy

csak a hagyomány s az utólagos történelemcsiiiálás politikai

iciidencziái magyaráztak ilyesmit bele?

1 liiiiyad inegyc; rendéi deczember -l-ról keltezve irj:'ik az

alkaiic/elli'iiiiak Bécsbe: .,A i'omáiiok iiagv mértékben hajlau-

(|(')k a zavar.uiisra és vakmer(")S(''uiikl>eii odi'iig mentek. Iki-^n

Ilí'irát királyuknak nevezik s tömegesen sietnek lii»zz;i. lu'ux

meií ha Ugassák lendeleleil." „llí'ua, e lionosztevk ka|tilanva

Írja iirí'iFKálnoky Lajos deczemher li'-nil Eszterházy kanczel-

lárnak a nnnt halljuk, nem léit magát Dacia királyának hir-

detni."' Eszterházy kanczelhn- uróf Káhn'ky e levelét mentdözöen

egy nappal, nnnt nagMm iigvelenu'e méltt'» jelenséget kt'izli a

császárral, liogv a lellazadl oláhok llcaVit fejedelmoknek kezdik

tekinteni, llermann .Mihály ISIL^-hen a kezeiben lev hivatalos



— r.i(» —

i i;U dk alapján irj;i : ..Htna iii('it'szs(''o'ól)on odáiumeni, lio^y a/,

nláli iK'ppel clhiletti?, lioiiv Krdrlyt mvíx Dáczia lú^i királya az

oláh(»kiiak adta ezekkel a szavakkal ..Dau-io-tie" (neked adom)
és liojLry emiek következtében a nemesséu- rjlcn való ez íissze-

esküvés olyan kérdés, a mely cí>yroi-mán érdekli az összes erdélyi

tdáhokat." M Hogy Hóra makrát kir;Uynak nevezte, jóformán elö-

i'ordnl majdnem mindenik iratban, a mi e lázadásra vonatkoz(')an

a mnlt század vépfén, vaiíy a jelen század elején meirjelenl.

Némelyek állítják, lio»y Hóra eleintén maiját csak kapitánynak,

késbb íokapilánynak, majd Oacia kiiály;\nak s véiíill Daczia

<-sászárának nevezte.

Tr)!)!) bizonyítí't ervel bii' azonban niindczi'kni'l az a kö-

rülmény, hogy Hóra királyságáról a vizsuáial folyamán kiliall-

uatott szere|)lr)k és ])aiasztok is valloinásl tesznek s iuy egyálta-

lán nem moiidhaló, hogy ezl csak a magyar nemesek lógták

volnaHórára, hogy vele József csás/.iirl megdöbbeni ve, a h'izadás

ellen val(') komolyabb fellépési-e birják.

Topánlalvi Kendy Sándor, ki deczember lioban (S napig

Hóra mellett Albaktm jóformán titkári teendket teljesített, azt

vallja Ivray alezredesnek.hogyllóráéknak egyetlen ezéljnk volt :

a magyarokat Krdélyl)l kiíízni ésaz ni'alkodást a magok kezeibe

keríteni. Szoka Xisztorazt vallotta, hogy H(')ra kijelentette, hogy
nem fog addig nyngodni, mig a magyarokat ki nem zi az

orszáuból, ha 7 esztendei^' kell is harczolnia s a mig ö nem lesz

a rom;'niok kir;ilya. Stojanich rnagy azt mondja, liogy a knis-

bi'inyai parasztok arra a kérdésére, bogy mii akaiiiak. igy felel-

tek : ..Azt teszsziik. a mii a mi csi'iszárnnk parancsolt." Ks mikor

azt kérdezték : ki a császárotok ? Ib'tra feleiének. Mikor no-

vember :i9-én Schnitz alezredes líemelt'm'l meuiilkozoll a pa-

rasztokkal, akkor (ízek ily módon kiabáltak embereire: ,,Az

oi'dog vigyen el császárotokkal együtt. Nekünk is van csúszá-

rimkl" Mikor az oláliok Alvinczet elpnsztították. az ntczán azt

kiabi'ilták, hogy a császár megcsalta ket. mert fegyvert igért

nekik és nem adott. Ha azonban most is megcsalja s nem engedi

m«'g az eL''ész magyal' nemzet kiirlásál, akkor majd k is l'ounak

' l);i^ alto und nciic Kroiisladt I. köt. 74. 1. kr/iral .
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egy más császárt találni és azt l'ugják megválasztani. ^Mikor

Hórát és Kloskát fogva bekisérték Abrudbányára, a Krisánutz

pópával szóváltásba elegyedett Szappanos Rebeka így válaszolt

Krisánutz-nak : „Ti egyétek meg Hórát, mert ti neveztétek kirá-

lyotoknak." Mikor a ezermurei pópa Hóra fogságának idején

falujába visszatérve, azt beszélte, hogy látta Hórát, azt is mon-

dotta, hogy ö hozzá Hóra imigyen szólott : ..Ne féljetek semmit,

él még a ti királyotok !"

Ez eladás folyamában, már ott, a hol a katonai összeírás

történetét elbeszéltük, említettük, hogy a parasztok általánosan

már akkor úgy beszéltek, hogy ..ez az ország a románoké s ha

kezökbe fegyvert kaphatnak, földjeikrl elkergetik a magyaro-

kat és a fíUdesurakat." ^) A gorbói Kozma Flóré egy Szentpáli

nev nemesembernek nyíltan szemébe mondotta, hogy ..ez ország

a miénk ; a tiétek Magyarország és rövid id múlva elkergetünk

titeket." ..Mindezen — úgymond Densusianu -^
) — nincs sennni

csodálni való. A dako-román ideák, vagyis a történeti jog eszméi

elkezdtek terjedni Erdélyben még Klein Innocentius idejébl s a

nemesek jószágainak felosztása szembeszök módon azon törté-

neti kérdésre redukál(')dik, hogy Erdély a román nép országa.

.Már ekkíjr azt kérték a románok, hogy a régiség jogán isnuM--

tessenek el Erdélyben, mint politikai nemzet. A XYHl. század

e két nemzeti férfía: Klein és H(')ra közöti csak az a különbség

van, hogy az els törvényes |)olitikai utón, kérelmekkel, leiratok-

kal és törvényczikkekkei akarta e jogot biztosítani, niig Hia-a a

természetjog utján."

Eltekintve attól a csiklandós kérdéstl, hogy a rablás,

gyújtogatás és a tömeges mészárlás mennyiben nevezhet még
Uarruitiii szell('mél)en is a természetjog utjának? — csak azt

kérdezzük, ha csakugyan igaz az, hogy H<')ra vissza akarta állí-

tani az :'illít(')lagos régi dácziai birodalmat s annak maga akart

'i „Quod íjublicu o ruinoro audivcrinius co ox l'rincipio ot inolivo

Valinlios .Mlmrii ( !urolinuin ivissc, ot tiniiu viülenter |h<Iíísso, (|uud l\L<(;nuiu

111)11 Iluiif4iir(niiiii, scd Valaoliormii cssot. i'onstt«|Uüiilur lluiiyan)s i«t Dniui-

nos siios terrcslni.s i-joi-turi siiil c |irii|iriis suis fosaessionibus." \'oivss .1
,

HoHHonyt'i Islváii ói Izsák LA.szló lAldabirák szi'ptoiiilti'i- i;{-iki ji-k-ntc-..

-) Ki'VoliiUiiiiou Ilii llóvii. 4í)7. I.
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királya lomii. t'ir.v ily torrkvcs pjiiloiasa lioL'vaii <'iry''/'.1''lli<'t''»

nietr a Halíslmií; flinaszlia iráni ('ízt'lt s az álliliila^os mafívar

rnnadaliiii hajlamokkal szciiibcíi aimyil háiiytoríjatott nmiáii

hüsÓLTü^cl ('s loyalitással y A <lak(»-r(Hiián ir>rtt''nt'1irás az oláh

iiyclvhf.M) t'lorordiilí'i crm ( kir:ily ) sz('i si!^nts(''«í(''V('l c rcjtrly kulcsát

is nu'fjftalálta. Ahlx'jl. hou'y az ('r(lt''lyi íejedchnckcí a ivirihh

idíikbí'ii oláhid craT-nak hívták, azt okoskodta ki. hoy:y <rai. a

ho«,'yan H(M-i'it is iicvcztrk, annyit 1<*sz(Mi. mint fojodolcrn, a kinek

nn'trvjin a niajLja snzcivnjc. ') Ihn-a csak cidclyi Icjcdclcin lelt

volna, azaz ura az osszos crddyi cs ina^yarorszáí?! románoknak,

de cjj-yultal ala1t\ alf'ija is 11. Jítzscl' császárnak. 'Palán amolyai\

• ilidiok hcrczciíc, mint a minnek czime lelvr-trliM-e kf'rtT'k Sau-u-

náék I}-»4y vé^éii 1. Fenjnez elózsnlet.

.\ nélkül, hoL'y valami nairyon komolyan vennk a dáko-

román lorlénethás ilyen lajtáiú okoskoílásait és nlóla<ros bele-

nuif^yarázásait, nm^í kell vallanunk, ho^y ténylei: a mozíjalítm

íolyamáhan i^en is Jelentkeztek némi ilyen ma«íasal)l) személyi

és píditikai ási)iráczi(')k is, nem llf'>ra, Kloska, vajry Krizsán.

hanem a mozLralomhan oly jelents szerepel játszott yor. k(d.

pupák révén. Ilyen politikai nioz-zanalokat larlalmazolt mairában

az a HfM-a-léle ultimátum is. melyei a zaiánd-meL''yei oláhok

küldöttek Jirünek l\árol\ utján 1 lunyad-vármeiíye lendeihez s

melyrl Szilágyi Kerencz -) naiiyon helye.son jeíjyzi meira kovei-

ívczket : „Ha Sídiultz eltt az oláh joj)hái.''ysáu- mondotta el a

nvd^ii sérelmeit, panaszait s kérelmeit, a zaránili oláh táhor ulti-

matumáhan inindíín hizonynyal a |t('»rzen(liilés titokban nu'ikod

s lliM'át eszköz i^^yanánt haszmili'i lejei, mint az oláh npiiizcf ko-

vetelés(!Íl izenték metr llunyad meiryének azon terveket s törek-

véseket, miket k az í'^^yházi-, mint poluilrirend feltoriratiisára

l'orraltak -ebben a leiuiebbi levél elolvasá.sa után kélelkedin

nem b'het. Hol kelljen a lázadi'is érintett lejeit és vezetit lej.'-

naiTyobb részben keresni, nuutiiu az ultimátum els |»ontjában

a mai^yar neiiizclnrk a/, n|;iji \;dl;i^ra t<''rit<''s('. a lc\('lrc adaud<'>

') H"Ky !'z iTilélvi fojcdclmi-t iiiiórt ncvezt<'k ciflélt/i Icirdjii&k a

i>orta i-H az uláli fcjedolniok. azt ineginafryarázlam •• iiiQ I. köt. 4Ö0. lapján.
•') A H.'.ra vil.ijí KrfJf-I.vl.Pii 14i. I.
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válasznak pedig a brádi pópához küldése kívántatik? — azt

mondani nem szükség, fkép ha az oláh papságnak ismert pór-

zendülési szereplését ez ujabb nagyjelentség adattal össze-

vetjük."

A Hóra-lázadás végs napjaiban az erdélyi löhadparancs

-

nokság utasította a katonai csapatok parancsnokait, hogy a

nyugtalanság szelleme fleg a pópák beavatkozása következté-

ben terjedt el s azért kisérjék különösebb figyelemmel az ország-

ban a pópákat mindenütt. „A fegyver elnyerésére — írja Bor-

nemisza fispán Déváról gróf Eszterházy kanczellárnak novem-
ber 28-ról küldött tudósításában — nem királyimkhoz, császá-

runkhoz való hségbl, hanem azért vágytak, hogy hségre,
közönséges bátorságra készített fegyverrel régen forralt és oláh

papjaik által folytatott pártütésöket vigyék véghez." Bágya
Ferencz Hunyad-megye tisztségéhez Dobráról november 27-rl
tett jelentésében ezeket írja

:

-Bizonyos circumstantiákból és a rebelhsek szavaikból azt

tapasztaham, hogy gonosz szándékjoknak végbevitelekre segít-

séget várnának, nevezetesen a lapusnyaki oláh pap vulgo

práznyik alkalmatosságával egy magyar asszony fülehallatára

azt beszélte volna, hogy ezen meg ne ütközzenek a parasztok,

mert jövend a segítség, csakhogy imádkozzanak az magok
vallásokon lev Potentatorok élete megmaradásáért, hadd imád-

kozzanak az magyarok az magok császárokért ; különben is

olyan bátran viselik magokat, mintha ezen cselekedetekkel épen

nem hibáztanak volna ; ezt is mondván az említett pap, hogy ez

csak semmi, különben várhatnak az magyarok; és így az oláh

papok bizonyosan informatusok, nagyon bízván az muszkához."
1'] m I. kötetének azon fejezeteiben, a melyekben elbe-

.szélttni az luiio nyomában támadt orthodox visszahatás torté-

neiét és vázollaiu azt az izgatottságot, melyben a \ izari(»n és

Sofronius kalugerek által U'unaszlolt mozgalmak tartották Krdély

román ajkú lakosságát, rámutattam arra is, hogy e korszak

eseményei valóságos eliskoláiil szolgáltak arra, hogy a gór.

keleti román paj)ság megszokja lassanként trkintetét Orosz

ország és az oláh fcji'th'lemségck Ifié fonlitani s a nép belcéljr

mairát a zavargiisokba és megtanulja gvülnhii egyrészt a Mária
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Terézia-félo kalliolizáh) k(»ziir:iz<j:;U;'ist, másrészt az t jobbácyi

kötelességeire suk esetben tiilsátros sziíxorúsáíígal szorít(') földes-

úri oszUílyt.

Említettük, hogy a jobbágyok részérl Jankovic-hlioz be-

adott panaszok legnag^^obb részét az oláh papok ü'ták. Egyik
ilyen i>anaszos beadvány azt mondja: ..A nemesek azzal vá-

dolji'ik a jobbágj'okat, hogy hitszegk a császárral szemben.

Xeni igaz, mert a nemesség hitszeg szemben a császárral, —
hisz a nemes urak kial)álták több izben nyilvánosan, hogy ha a

császár nem akarja, hogy úgy bánjanak a jobbágyokkal, mint

k akarják, hát akkor k más császárt válaoztaiKik és hehívják

a poroszt az országba." Ez a nyilatkozat eléggé nyomós bizonyí-

téka annak, hogy az oláh papság nem volt egészen tudatlan

al)l>an, hogy min áspirácziók jelentkeztek ez id tájban akár a

magyarok, akár pedig mások részérl a nemzetközi politikában.

Azt sem szabad felednünk, hogy az 1774-ben kíitött kucsuk-

kajnárdzsii béke Oroszországot tette a keleti keresztények pro-

tektorává. Az erdélyi gör. keleti románok nem éltek ugyan a

tonik szultán birodalmában, de érezték, hogy testestöl-lelkestl

a keleti orthodoxokhoz laitoznak s hogy szellemi közösségben

élnek ezekkel.

Hogy a lázadásban szerepet játszó g('>r. kel. oli'ih papság

többször fenyegetleg hivatkozott az oroszokra, konstatált tény

s hogy az egykorúak közül tíibben szilái'dul hitték, iiogy az egész

lázadást kívülrl, valószínen orosz kezek szitogatják, az is

bizíMiyos. ..Hóra Bécsbl hazaérkezvén — írja Teleki Domo-
kos ') — csak alkalonn-a várt, hogy lángra gyulaszsza fajtársai

izgatí)tt kedélyét, kiknél a külbujtogatások sem hiányoztak,

liessarionis és Szofron szereplése óta, az orosz jxtlilikának az

oláhságra befolyása iránt kétség többé nem lehetett. Folytonos

orosz ügy nök()knek, ez idben különítsen a szent képeket árub'i

oroszokat tartották, kiket az oláliok szívesen fogadviin, idegen

nyelvok (lacziii-a vfluk titkon (Mlckczni igvekeztck s midn a

tiszlvisclk ily tcttokért az oláhokat dorgi'ilták. ezek nem tartóz-

kodtak riyilv;íii kijelenteni, hogy bi'irmeiiiiyire is igyekeznek

') A Hóra-tániadás lörtónete. 9. 1.
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ket az oroszoktól elvonni, k ezután is társalognak velk, mert

keblkben a legjobb szív ver s velk ugyanazon a hiten vannak."

Szilágyi Ferencz ^) a hivatalos vizsgálat adataira támasz-

kodva, azt mondja, hogy általában a Hóra-vüágban sem orosz,

sem bármi más külbefolyásnak nyoma az okiratokban nem ta-

láltatik. Ehníjndja továbbá, hogy ..1784-ben és 1785-ben is

Erdéhi; három rendbeli orosz képárulók vagy inkább házaló

parasztok látogatták meg, kik, mivel fkép szk esztendk s

rósz termés miatt hazájokban meg nem élhettek s az erdélyi

oláhok hitbuzgóságát hallották, oda utaztak s azon hitrokonaik-

nak szent képeket árultak, a mibl azonban több hasznuk nem
volt, minthogy napról-napra élhettek. Említést érdemel e részben

fkép azon körülmény, hogy az orosz parasztok az oláhokkal,

kiknek nyelvét nem értették, nem beszélhettek, miért azon ide-

gen alattvalóknak a kormány rendeletébl történt nyomozás
alkalmával vallatásuk tolmácsok által eszközöltetett. így azok

ártatlanoknak találtatván, az országból egyszeren kiutasíttat-

tak ; s az egész ügynek a pórzendüléssel semmi más összekötte-

tése nem volt, minthogy az orosz szentképek árulása s a lázadás

egy idben történtek."

Jankovich királyi biztos 1785. márczius 8-ról kelt befejez

felterjesztésében a császárnak, a ki nagyon kíváncsi volt arra,

liogy az elfogott gonosztevk vallomásaiból min dolgok fognak

kiderülni, azt írja, hogy nagy gonddal és vigyázattal végrehajtott

vizsgálatainak eredményeképen semmi mást sem konstatálha-

tott, mint azt, liogy abban semmi hazai vagy külföldi idegen

befolyásnak még csak nyoma sem volt. •*) Annyi bizonyos, hogy
egyetlen l»izoiiyít(') adat sincs arra vonatkozóan, hogy ebbe a

lázadásba biztatással, pénzzel, fegyverrel vagy egyes vezetk

küldésével akár Oroszország, akár pedig az oláh fejedelemségek

részérl valaki valami befolyást gyakorolt volna. De nem is

erjl van itt sz(), hanem csak arról, hogy azok az általánosabb-

nak tetsz és magasabb jiolitikai aspirácziók jellegével biró

') A llóra-vilát,' Krdólylx'ii. 250. 1.

*) NulluH tauitn vol txtruiieus vt'l ilouioBticus inlluxiim bftl)uisni'

compertuB eHt.

13*
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elensésrek, melyek e lázadás iolyanián fkép a gnv. kel. nniiáii

papsásriiak részvétele eredményeképen jelentkeztek, min álta-

lánosabb pnlitikai vagy vallásos aspiráeziókkal h(»zliatók kap-

csolatba, mert hiszen maga az a tény is, hogy a küls, neveze-

tesen az orosz befolyás gyanúja a lázadással egyidejen konkrét

alakban felvetdött, kötelességünkké teszi ennek magyarázatát

már csak azért is megkisérteni, hogy a további fejlemények

hasonló természet mozzanatait annál helyesebben megítél-

hessük.

Oroszország ..történeti hivatása" Közép-Ázsiában és Kele-

ten, melyet Nagy Péter ezár Hekovies-Cserkaszky berezegnek

adott ismeretes utasításaiban oly merész vonásokkal rajzolt,

megvalósulásukhoz közelebb talán sohasem állott, mint II. Ka-

talin czárn idejében. Katalin ezárnö i-endkivüli szorgalonnnal

és csüggedést nem ismer erélylyel tanulmányozta mindazokat

a terveket és javaslatokat, a melyeket a török Európából val<'>

kizésére és Konstantinápoly elfoglalására vonatkozóan elébe

terjesztettek. A mindenhati'i Subow tervet kovácsolt az örmény

birodalom visszaállítására. Potemkin berezeg pedig a régi bizánczi

birodalom helyreállításárn. Mig azonban Katalin ezárnö Subow
terve iránt csak platonikus vonzalonunal és jóakarattal visel-

tetett, addig Potemkin tervébe, mely egy orosz nagyherczeg

császársága ahitt vissza akarta a fényes jiorta romjain :illí1ani a

bizánczi birodalmat, valóságosan szerelmes volt.

Ez az úgynevezett ,:görög terv" háttérbe szorította 11. Ka-

talin czárn minden egyéb tervét s a viszonyok eltte erre

nagyon is kedvezkn(ík látszottak. Angolország ez idben még
nem alapította volt meg liefolyását Keleten és minden ez irány-

ban tett lépésével küzdeni kellett a vele versenyez Franczia-

országgal. Ausztria és Poroszország Lengyelország felosztása

révén Oroszország szövetségesei lettek s igv Katalin és minisz-

terei felfogá.sa szerint kíinny dolog ItMI volna a in!iu;ira iiagyíítt

Törökországot Eur('ij)ából kizni és lomjain az uj bizánczi csá-

szárságot, élén az orosz Mraikddi'iJiáz egy nagyhcrczcgével, fel-

támasztani. Kz a hil nemcsak Ka1;ihn czárnben és tanácsosai-

ban, d«* eu-yuttai a nagy kozfinséííben is szilárd meggvzdéssé
vált úgyannyira, hogy a moszkvai és szentjjétervári orosz tár.sa-
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dalom képzelete már a félhold helyett az orthodox hármas
keresztet ott látta ragyogni az Aja-Sophia templom kupolája

tetején.

Pál nagyherezegnek 1779. április 27-én megszületett máso-

dik fia is. Ezt Katalin császárn Konstantin bizanczi császár

nevérl Konstantinnak kereszteltette, mert t szemelte ki a

visszaállítandó bizanczi császárság trónjának leend birtokosául.

Potemkin herczeg, ki a törököket szárazon és vízen egyaránt

töblj Ízben megverte, a czárn hadseregét igyekezett harczra

kész állapotban tartani, hogy az els kedvez alkalommal rá-

támadhasson Törökországra. ^líalatt igy titokban megtettek

minden elkészületet, a melyrl azonban jóformán mindenki

tudott, gondoskodtak arról is, hogy Konstantin nagyherczeg

leend bizanczi császárhoz méltóan görög szellemben és görög

erkölcsökl)en neveltessék fel. Dajkája, inasa egyaránt görögök

voltak. Játszótársa egy Kolageorg nev görög fiú volt azért, hogy
tle a görög nyelvet elsajátíthassa s egyúttal leend alattvalói-

nak jellemét is idejekorán megismerhesse. Katalin czárn maga
is görög kosztümöt kezdett viselni s hogy a görögöket Orosz-

országhoz közelebb hozza, Szent-Pétervárott egy görög kadét-

iskolát is nyitott. Potemkin ezalatt Ki'imben görög nev váro-

sokat alapított (Sewastopol, Simferopol) és egyáltalában meg-
szokták az újonnan elfoglah Krimet ugy tekinteni, mint össze-

köt hidat Oroszország és a leend bizanczi császárság között.

A ravasz és okos Katalin idevágó terveinek egyik részét

mély titokban tartotta, másik részét pedig szándékosan a leg-

szélesebb körben igyekezett elterjeszteni. Francziaországban

Katalin czárn e goroi;' tervét az enciklopédisták és a filozofok,

kik a czárnönek állit(')lagos hnnianiis és pliilantrop terveiért

kiiliinben is nagy tiszteli voltak, rendkívül nagy helyesléssel és

(iWinimel fogadták, mig X\'. Lajos minisztereinek és dij)loinatiü-

nak egyáltalán n(Jin tetszett az új bizanczi birodalom.

Francziaországnak keleten már a X\'I. század (ita egészen

más tervei voltak. 1\'. ihínrik (')ta Francziaország keleti politiká-

jában valí'iságos dogmává lesz a Habsburi^ok birodalmának háta

mogott lev liárom birodalomnak: Svédorszáirnak, Lengyel-

országnak és Torokor.szágnak l'^rancziaországgal való szíivetsége.
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a melyet késbb líiehelieu és Mazarin dolgoznak ki teljesen.

Katalin ezárn ezt a szövetséget akarta I'oroszorszilg, Anglia és

Dánia szítvetségével az úgynevezett éjszaki szövetség neve alatt

a maga jirvára helyettesíteni. A Franeziaországgal egyetért

három állam szövetsége a XVIII. század kezdetével megsznik
ngvan már a franezia diploniáczia evanLreliunia lenni, de azért

idöröl-idöre mégis t-sak megiijul és valaniil'éle alakban feleleve-

nedik. így 1732-ben, mikor Lengyelországban a trónörökösödésért

és Magj'arország déli határain Törökország, Ausztria és Orosz-

ország között egyszerre háború volt kitörend, Franeziaorszác"-

ban ez igaz ugyan, mint egy mellékes incidens, de mégis jelent-

kezett, még pedig minket magj'arokat igen sajátságosan érdekl

formában,

Frant-ziaország követe ez idben Konstantiiiiipolyban X'illc-

neuve volt, kihez, mint a Hnrmuzaki-féle gyjtemények^) egy

oklevelébl kitnik, egv IHtilovai/ nev állítólagns magvar emi-

gráns egy új és katholikus Dác-iára vonatkozó tervet adott be.

Ez a Dislovay nev magyar emigráns azt a javaslatot tette, hogy
Ausztria és Tíirökország kr)zr)tt a ])orta és Francziaország segít-

ségével egy új államalakulatot kell létre hozni, a mely keresz-

tény és katholikus lenne és a Hákóezi-dinasztia alatt állana. Ez az

új, katholikus és Francziaországgal barátságos viszonyban lev
állam megalakult volna Dislovay terve szei-int Erdélybl és

Magyarország bánsági részeibl. továl)bá a két oláh fejedelem-

ségbl.

Villeneuve Dislovay tervét \7>\'2. május 13-án kíildottc

Parisba, a honnan a külügyi hivatal deczember li^-rl a k()vet-

kez választ adta : ..Dislovay terve épen ugy, mint az öné, nagyon

í-bimerikusnak látszik. Egy állam alakulva a császár és a szultiin

birodalma k()Zott, vallására nézve katiiolikus, de azért egyidejen

kész segédhadakat adni Torokországnak, oly intézmény volna,

melybez egyszerre ugy a j)orta, mint az oláh fejedelmek bele-

egyezése is szükséges lenne, de mindenekeltt a (franczia) király

protekcziója is — s mind ez aiuiyi körülmény és feltétel mellett,

a melyeket lehetetlen egyesíteni s a melyek küjoniien sem avv.i

') Ilnriinciilii : Documente \II. K. 187. 1.
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valók, hogy együtt maradjanak. Ha Dislovay feleletet kérne,

mondja azt neki, hogy eszméjének megvalósítása nagyon nehéz-

nek tetszett elttünk s bár a királynak érdeke, hogy nehézsége-

ket gördítsen a császár hatalma elé, — de ez nem elég ers ok

arra, hogy O felsége elhatározhassa magát a keresztények és

Törökország között egy új katholikiis állam alakítására. Ha
azonban ez az állam valamikor, mint Törökország vazaUja meg-
alakulna, akkor a király O felsége nem vonakodnék ugyanazon
pártfogásban részesíteni, mint a minben részesít minden ka-

tholikus vallású más államot."

Dislovay tervét tehát Parisban elejtették, bár a Valcrois-

sant-féle késbbi kísérlet azt bizonyítja, hogy hasonló gondolat

utóbb is merült fel a franczia diplomáczia titkos keleti tervez-

getései közepett. Szó sincs róla, hogy Dislovay terve ehimerikus,

de egy csöppet sem nagyobb mértékben, mint II. Kataliné, melyet

1782-ben közölt elször II. József császárral.

Arneth lovag monographiájábóP) tudjuk, hogy a czárnö

1782. szeptember havában írt levelében három éves unokáját,

Konstantin Pavlovics nagylierczegot, mint az új l)izánczi bü'o-

dalíjm els császárát említi. Lord Malmesbmy, Anglia ez idbeli

szent-pétervári követe ugyancsak ez évben arról tudósította kor-

mányát, hogy Katalin czárn a törökök Európából való kizését,

Konstantin;! poly elfoglalását és a bizánczi birodalom helyreállí-

tását, Konstantin nagyherczeg császársága alatt végleg elhatá-

rozta. Azok a levelek, melyeket Konstantin Konstantinovics

nagyherczeg az orosz tíHlénelmi társaság jelenlegi elnöke a Ka-
talin czárn udvaránál nagy tekintélyben állolt Michailov tábor-

nok lííányától megszerzett s a melyekel az orosz történeti tár-

saság bárom év eltt kíizrclxx-sátotl, egy részt rikít(') vih'igossáiíot

vetnek Kalaliii czárnö keleti polilikájái-a. másrészt pedig meg-
ismertetnek mindazon eszközeikkel, melvekkel e tervének meg-
valósít i'isi'i hoz ;i/ éi'dekelt udvarok beleegyezését meg akarta

nyerni.

Mindiiiil az (dsö oi'osz-loi'ok liiiború kitörése nt;in írja II.

Kalidin rolemkinnek : ..lla a luihorii ereduK-nvei ( )roszi)rszág-

') „.JoHt'iili II. uml Kalliui'iiKi 11." \\i>.'ii.



— 2(10 —

nak eszk()/.«">kot és alkiilmal foírnak adni Krisztus clUMisrírtMiU'k

Kiirópábúl való kiüz(''S(''ro, akkíU-Oroszorszáura koresztéiiyséíínck

és az emberiségnek tett e szolgálataiért jutalmul kr»veteli, hogy

a barbár birodalom romjain visszaállíthassa a ré^i gÍM-riir bii-o-

dalmat. Oroszország kötelezni íogja magát, hogy az új birodal-

mat, mint teljesen függetlent, átadja a legfiatalabb orosz nagy-

herczegnek, Konstantin Pavlovicsnak, kinek azért, mint orosz

nagyherczegnek az orosz tr<')nr('>l le kell mondania, mint test-

véreinek az új g<)rog birodalmat illet minden jogánU és igé-

nyérl"

Euy második i'otemkinhez irott kés("(bl>i levelében részle-

tesen foglalkozik Katalin azzal, hogy miként nyerheti meg II.

Józsefet terveinek. ..Mihelyt Ausztiia kinyilvánítja, hogy keres-

kedelmi érdekeinek védelméi-e a Kozép-tengeren valami pontot

birtokába akar venni, Oroszország kötelezi magát ezt a kíván-

ságot teljesíteni. A két császári udvar a többi udvarokat is rá fogja

bírni, hogy elmozdítsák e terv megvahísítását. fia pedig vala-

melyik hatalom ellenséges magatartást tanúsítana a két szövet-

séges hatalom ellen, akkor ez ellen közös ervel kell fellépni s a

többi államoknak is kereskedelmi elnyr)ket biztosítani."

Tgy látszik, e tekintetben a bécsi udvarral Katalin tényleg

alkudozásokat is kezdett, mert csakhamar egy újabb terv merül

fel ana vonatkozí'ian, hogy miként kellene a három : osztrák,

orosz és göríig császárság kíizíitt egv független államot állítani

fel, hogy közt()k minden surl('>dás elkerülhet legyen? ..Hogy a

római, orosz és görög császárság között minden összeütközés

elkerülhet legyen, r)rr)k idkre érvényesen ki kell mondani,

hogy e birodalmak között egy önálló, független téridet legyen.

E czélra egyesíteni kellene Moldovát, Bessarabiát és Oláhorszá-

got az ott uralkodó keresztény fejíMlclmek alatt, kiknek hsé-

gére mind a két császári udvar számíthat
"

„Kgyuttal azonban azt is ki kell mondani, hogy <'z új iillaniot

az említett birodalmak egyikével sem szabad soha egyesíteni.

Kz elválasztaná ugyanis a fiim')fx birodalmat a római birodalom-

t/)l, mig Oroszország és az új gi'inig birodalom között a határi a

Fekííte-tenger alkotná, i^engyelország ugy fog maradni, nüntazt

a három hataloin mcL-'iilíapította. Oroszország" lemond im'iiden
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terület-nagyobbításra vonatkozó igényérl, csak Ocsakov városát

kívánja a Bug és Dnjeper között fekv területtel, Krim félszigetét

s továbbá kereskedelmi czélokból két-három szigetet az Archi-

pelaguson, A bécsi udvar ellenben Belgrádot Szerbia egy részé-

vel, Boszniát és Kis-Oláliországot visszafoglalhatja."

II. Katalin e levelére II. József 1782. november 13-án felelt

Bécsbl. „Nem szabad szem ell téveszteni ^— figyelmeztette az e

tekintetben hidegebben gondolkozó II. József Katalint, — hogy

Franczia- és Spanyolország könnyen meghiúsíthatják Orosz-

ország és Ausztria együttes vállalatait a Középtengeren, egy-

szeren segítséget adva a törököknek és megtámadva Német-

alföldet. Poroszország királyát is csak drágán és a legnagyobb

nehézségek árán nyerhetnék meg tervöknek. A mi pedig az

orthodox vallású fejedelem kormányzata alatt feláUítandó új

Dáciát és a feltámasztandó bizánczi császárságot illeti, egyedül

csakis a háború dönthet. Ha a hadi esélyek ezekre vonatkozóan

szerencsések lesznek, a maga részérl, a mennyiben birodalmá-

nak érdekei meg fogják engedni, nem fog akadályokat tá-

masztani."

A mi a török birodalom felbontása esetén az új birodalmak

hatái-ait illeti, II. József azt kívánja, hogy Hotin városa a (iali-

{;ziát és Bukovinát véd föld-nyelwel, Kís-Oláhország, továbbá

Nikopolistól kezdve a Duna irányában Belgrádig, a Duna mind-

két pailján Vidin, Belgrád városok és a Bulgáriába három mért-

földnyire benyúló földnyelv, Boszniával és Herczegovinával

«3gyütt Ausztriához csatoltassanak. Ide csatolandók továbbá az

Istria és Dahnáczia területein lev velenczei birtokok is, melye-

kért cserébe Velencze, Moreát, Candiát és (Jiprust kapná. Köve-

teli továbbá, hogy Ausztriának szabad hajózása legyen a Duniln

egészen a Fekete-tengerig s liogy se a leend I>ácia, se ])e(lÍLr az

új bizánczi császárság ne akadályozzák azt senuuiképeu.

ITS.'J. január 4-éii Katalin czárn azt felelte József császár-

nak, hogy clfogadla kikcrckítési javaslatait és teljesen osztozik

a dunai liaj(')/ásra vonatko/,(') né/ctcibcn. l>iztositja a császári.

hogy az új államok, ugy Dácia, mint a gorog birodalom épen

iigy fognak báimi Ausztria alattvalóival, mint ( )roszországéivai.

József végre megígérte, hogy el fogja .segileni Katalin goruL



terveinek megvalósítását, hu a czárnö is segíteni fogja abban,

hogy Németalf(ildet elcserélhesse Hajorországgal. Katalin ezt is

megígérte, de nagy terve még sem sikerült.

A porosz királynak nem igen tetszett, hogy a török biro-

dalom helyén Oroszország egy névleg ngyan üiu-rig. de tényleg

orosz császárságot állítson lel. Krtesiilvén a Kalalin és Ji'tzse!

között folyó alkudozásokról, rábírta Károly-Tivadar bajor vá-

laszt(')-fejedelmet, hogy ne egy(»zzék bele a II. Józseftl felaján-

lott cserébe. p]gyesülve Angliával és Svédországgal, a porta

tudomására hozta az egész görög tervet, st, hogy lehetetlenné

tegye e terv megvah'isítását, egy új tervet, — az úgynevezett

porosz- vagy Herzberg-iele tervet — csinált s azért követei

Ziegelin és Dietz által a porta tudomására hozta a következket

:

Ha Oroszország és Austría titkos szerzdésük értelmében a por-

tának megizeimék az általuk régóta elkészített háborút. Porosz-

ország magára vállalja, hogy a szóba nfoi'g<'» nagyhalahnaknál

közben jár és a fényes porta számára kedvez békét eszközöl ki

a kr)vetkez feltételek mellett, a mely feltételek elfogadására a

szultán még a hál)orú megkezdése eltt szerzdésileg kötelezi

magát: Törökország Ausztriának adja Oláhországot. Ausztria

Lengyelországnak Galicziát. Lengyelország Poroszországnak

Danczig és Thorn városokal. (inezen és Kalisch vajdaságokat.

Poroszország nem ád senkinek semmit. Moldova Oroszországot

kapja, de Krím félszigetét vissza fogja adni Tr)rökországnak.

Ez a porosz terv és szerzdés nem mai-adt titokban, mert a kon-

stantinápolyi befolyásos g(")rr)gr)k ( ianarioták ) megludlák és azon-

nal közölték Katalin czárnvel.')

Igaz ugyan, hogv a bécsi udvar sem meni szívesen ix'ie e

tervbe, de mégis a fennebb eladoll körülmény akadályozta meg,

hogy Katalin kedvencz gön'ig tervének iiieuval(')sításába még
csak bele sem kezdhetett. Még csak azi akarom megemlíteni,

hogy Katalin e tervéhez annyira ragaszkodott, hogy el volt hatá-

rozva annak keresztülvitelére a bécsi udvar nélkül, st annak

ellenére is.

Hogy a vonakodí'i és lial)oz(') i)écsi ud\ ai- íiuveliiK't ;iz orosz

') Jonescu (iiíin : Istorice. Dacia Catarinoi II. '1(K 1.
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politika Jíéleti terveirl elforditsa, elhatározta, hogy Franczia-

országgal konfliktusba bonyolítja. Erre vonatkozóan írja Potem-

kinnek : „Ne téveszsze ön szeme ell a görög birodalom helyre-

állítását ; kövessen el erre vonatkozóan mindent. E czélra a kö-

vetkezket kell megvalósítania : 1) a bécsi, berüni és stockholmi

udvarokat a franczia ügyekbe beleugratni; 2) a franczia király-

nak és herczegeknek nagy mérték támogatást és segítséget

adni ; 3) Angolországgal békességben maradni; 4) Lengyelorszá-

got szem elöl nem téveszteni; 5) a hadsereget a lehetséghez

képest készenlétben tartani."

Ez mind igen szép és magában véve igaz okoskodás is lehet,

mondja az olvasó, de hát az erdélyi tudatlan oláh pópák honnan
értesültek e titkos diplomácziai tervezgetésekrl, hogy bellök

ösztönt és indítékot merítsenek kezdetleges dako-román álma-

dozásaikhoz ? vagy ahoz, hogy magasabb politikai áspirácziók is

kisarjadozzanak lelkkbl a Hóra-lázadás véres és szörny jele-

netei között?

A ki azonban csak homályos sejtelemmel is bir arról, hogy

II. Katalin min módon és min eszközökkel készítette el nagy

terveihez a balkáni népek lelkében a talajt, nem fog fennakadni

ez egymástól látszólag nagyon távol álló dolgok okbeli össze-

tartozóságán.

1761 óta az orosz emissariusok és kémek valóságosan hem-
zsegtek a Balkánon. Gíirögországban már Anna Ivanovna és

Ehsabetlia Petrovna czárnk idejében is nagy tevékenységet

lejtettek ki az orosz ügynökök, kik többnyire jámbor zarándokok

vagy kalugerek voltak. Thessaliában ez idtájt egy Papazoghi

nev orosz tüzértiszt készítette el a keresztények lázadását,

melynek azonnal ki kell tíirni, mihelyt az Angliában megrendelt

orosz hajók a török vizekre érkeznek. „Isten", a „vallás szabad-

sága", a ..függetlenség", ..vérrokonság a czárnö birodalmával", a

..(•zárnö anyai szereüítc; minden oríhodox keresztény né]) iránt"

voltak a jelszavak, melyek a Balkánon egyre srbben hallat-

szollak. Szerbiában, Albániában és Boszniában egy István nev
kaliiger nyíltan jnvdikiilta: „Német- és Magyarország nem
ludnak semmit segíteni ; Kianc/iaország alszik ; Lengyelország

lialtloklik. P^üN'edíil ( )r(is/ors/,;'m' \an ébicn s \ iuv;'i/. n'itok, kezét
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felétek nyújtván, mert en:ycdül ö az orthodox." Miiíjfa Katalin

ezárnö is 1769-ki nevezetes manil'estumában az orthodoxia

minden húrját megpendítette. ígéretet tett, hogy megfofíja jövre

akadályozni abban a törököket, hogy „Moldova, Oláhország,

Bulgária, Bosznia, Herezegovina, Macedónia, Szerbia stb. ke-

resztény lakóit a legnagyobb lelki gyötrelmekbe taszítsák."

Az oláh fejedelemségekben, különíisen Oláhországban az orosz

ügynökíik lankadatlan buzgalommal dolgoztak. Két nagykeres-

ked, Jukaroíf Bukarestben, Csernoko]ira Jassyban voltak az

orosz kémkedésnek fnökei és középpontja. A görög eredet

Ghermanos orosz alezredes csak azért jött a vajdaságokba, houy

megértesse az emberekkel, hog}' a pravoslavnik oroszok hatahna

és a nagy ezárn elhatározása szét fogják rombolni a szulti'inok

birodahnáts kizik a törököt Európából. Pénz, kitüntetés, drága-

kövekkel kirakott keret arczképek stb. voltak szavainak kísé-

ri. \) Jenaehitza Vaccirescu régi román történetíró „Az ottotnán

czdffzdrok története" czím mvében azt mondja : „Az összes

tudatlan keresztények s azok, a kik nem ittak a politikai kor-

mányzat tudományának forrásából, azt hitték, hogy Oroszország

ki fogja a tíirök uralmat irtani, lia nem is az egész világból, de

legalább Európából. Némelyek a vallás, mások pedig a ragado-

zás szeretetébl orosz katonákká lettek."

De nemcsak az orosz ügynökök és kémek nevelték ily

módon a balkáni és különösebb esetben az oláh vajdaságok

népeit a Katalin és a pravoslavnik Oroszország iránt való szere-

tetben, hanem mások, az orosz ügynökökkel ellentétes irányban

mködk is igyekeztek teljes világításba helyezni Oroszország

keleti terveit. A lengyel menekültek igyekeztek minden titkos

orosz tervet a porta tudomására hozni, hogy a ezárn akczióit

meghiúsíthassák. Ezek a lengyel menekültek, kiknek az oláh

vajdák udvaraiban is Iialnlinas pártfog(')ik és összeköttetéseik

voltak, egyetlen alkalmai sem mulaszlotlak el az úgynev(^zett

1()r(ik-i)árt segítségi'vel a román k(tz\(''l('inényt ( )roszoi\szág

minden tervérl tudósítani.

Az oláh vajdasáííok nagyszámú kolostorai telve voltak

') Jonescu Gioti : Din Istorja Fanariotilor. 18. 1.
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görög és orosz kalugerekkel, a kik érintkezve az orosz ügynö-

kökkel, a konstantinápolyi fanariotákkal, az athoshegyi kaluge-

rekkel, a moszkvai szent szinodiis tagjaival, egytl egyig buzgó

hívei és apostolai voltak a pravoslavnik Oroszország terveinek,

aspiráczióinak. Katalin czárn tervei csak Nyugatfelé voltak

diplomácziai titkok, Keleten, az orthodox papság körében, mely

ez idben a balkáni keresztényeknek egyetlen, némileg intelli-

gensnek mondható eleme volt, éleszt kovásza és középpontja

az általános érdekldésnek, a vallásos és nemzeti aspiráczióknak.

Pópa Krisánutzról a Jankovich-féle Ítélet megemlíti, hog;^'

megelzen csavargó-zarándok-életet folytatott. Beutazta Buko-

vinát, Moldovát, st mint mondják, még Jeruzsálemet is meg-

járta. A lázadás idején községrl-községre járt, biztatva minde-

nütt a népet fegyverfogásra. Több ilyen zarándoklásairól isme-

retes papjok volt ekkor az erdélyi gör. keleti románoknak, kik

ismételten megfordultak az oláh vajdaságok nevezetesebb

kaluger-zárdáiban, tudomást szerezve ott az orthodoxia minden

áspiráczióiról. Viszont az is szokásban volt, hogy a szent élet

kalugerek nevezetesobbjei idnként átjöjjenek a havasokon

prédikáczióikkal, buzgó imádságaikkal megersíteni az erdélyi

népíít az egyedül üdvözít orthodoxiában. Es ez nem is lehetett

másként, mert, mint a megelz kötetben láttuk, az unió után a

gör. keleti románoknak még csak püspökük sem volt majdnem
egészen 17S8-íg. A ])apság idsebb részét az oláh vajdaságokban

szentelték fel és miután papi szeminárium nem volt, a gör. keleti

i-omán papoknak sem volt más elkészít iskolájuk, mint a

havasalföldi és moldovai kahiger-zárdák. így aztán érthetnek

és világosnak is tetszik a Ihn-a-lázadás és az ortliodoxia ás])irá-

<-zi(')i k(')zr)tt való (isszeluggés, mihelyt Krisánutz pópa és Turcs

Koiistiiiiliii s a 1((l)l)i g()r. k(!leti román |)ap szerepére ós szellemi

liatásái-a goiidoliiiik e lázadás jelenségeinek eleintv.ése kr)zben.

„Nagy nicgillctdésscl jelenlik némely atyánkliai olvas-

suk a/, 171(1 -iki er(lt''l\i országgylés \. jegy/.iikon.VN éhen ') —

') Az erdélyi három nomzotokböl álló rendeknek 1790-dik esztendben

karácsony havának 12. napjára szabad kir. városba, Kolozsvárra hirdottotott

ÓB több kövolkozolt napokon tarlóit közonsógos gyülósoikbon ltt vógzt>sok-

nok 6s foglalatosHágoknak Jaiyzökünyve Kolozsvárott. 17'Jl. X. ülés. ÜS.
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hogfy Hoehmeistor Máitoii kniivviiyonitali') állal vil;ii:' clcilieii

bocsátott Német Kalcndariuniban Hóra által indított jiarasztok

zenebonáját olyan környülállásokkal olvassák leirattatva, mintha

a parasztságot a földesurasáuok rendkívül valc't keménysége

lázasztotta volna lel, mely a valósággal épen meg nem egyezik,

st a nemességnek, földesnraságnak és az egész hazának kisebb-

ségére és romlására ezélozó szándékkal gondollalott ki. Mely
cselekedete által Hochmeisternak az egész haza ugj'an, de neve-

zetesen Hunyad-, Zai'áiid-, Fejér-, Torda- és Kolozsvármegyék,

melyek azon zenebonának kedvetlen történetét leginkább érzet-

ték s minthogy annak indításában a íVildesnraságnak ártatlan-

ságát az is nyilvánságossá teszi, hogy a ncMii más uraság jószá-

gában, hanem a zalathnai fiseale dominiumban kezddött, st
magok az indítók is, úgymint Hóra, Kloska és Krizsán György
az említett fiseale dominiumbeli jobbágyok voltak, magokat
kiváltképen megsértetteknek állítván, mindnyájan ugyan, de

nevezetesen Hunyad vármegyének követei hatliat(')san kerék a

statusokat, hogy e gonosz cselekedetét Hoehmeisternek büntet-

lenül ne szenvedjék, hanem ily felettébb való megbántíulásokért

illend elégtételt vévén, mind cselekedete, mind j)edig i)éldás

büntetésének neme a közrebocsátandó újságok által világ eleibe

terjesztessék/'

Hochmeister, ki Német Kalendáriumában ..a hórai zenebo-

nának e nem igazán, hanem a nemesség és földesuraság romlására

czélzó álnoksággal" teljes e leírását elkövette, tagja volt a nagy-

szebeni Szent-András szabadkmves ])áholynak. ') Azok közé

az emberek közé tartozott tehát, kik a lelvilágosultság és az

emberszeretet nevében József császár társadalmi és politikai

reformterveit helyeselték s kik e mozgalom végs czéljától, a

jobbí'igyság eltörlésétl ntkonszenvüket a lázad(')k által elkíive-

tett barbárságok daczára sem tudták megtagadni. Ezek a fidvilá-

gosult és szabadelv emberek elitélvén a jobbágy-rendszert s a

fíildcsin-ak abix')! folyó erszakoskodásait, ha nem is akarták

igazolni, de legalább megkisérlették magj'arázni e lázadást. így

') Ferdinánd von Zicglaucr : Geschichte dor Kroimaurerlogo St.

Androas zu dcn drei Seeblattern in Hermandatadl. Archiv des Vereines

für Siebcnbürgische Landeskunde. Noue Folgo. XIII. H. 78. 1.
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keletkezett e lázadásra vonatkozóan a távolállók és a nem érde-

keltek szívében bizonyos rokonszenv, mely idöteltével kezdette

egyre szebb színben, mint az elnyomott néptömeg véres szabad-

ságharczát tekinteni. E hatás alól még e lázadás magyar törté-

netírói sem tudtak menekülni. „Bármennyire igyekezett a ne-

messég — írja az elég konzervatív gondolkozású id. gróf Teleki

Domokos is \) — bebizonyítani, hogy a lázadásnak legkevésbbé

okául nem szolgált, mi ebben neki nemcsak igazat nem adunk,

de a lázadás egyik föokát a nemességnek a parasztság ellen el-

követett jogtalan eljárásában találjuk, mely szerint a nemesség-

elmulasztottá a törvényhozás utján a parasztság sorsán segíteni

s a közte és a földesurak közt létez viszonyokat a haladó kor

kivánatai szerint módosítani, átalakítani.'" Hórát, mint Kray

alezredes írja, a j)arasztok, kik elfogták és a kik átadásánál

jelen voltak, úgy jellemezték eltte, mint a leggonoszabb és leg-

ravaszabb embert. '^) „De azért — írja Szilágyi Ferencz — más-

fell a dráma jelentségét nem csupán a bukás vagy siker, hanem
az abban szerepl eszme szempontjából tekint s úgy ítél részre-

hajlatlan historikus kénytelen e nagy gonosztevrl is megval-

lani, hogy elnyomott népe sorsát, annak felszabadítását szívén

hordozta s bár e nemes czélra a legkárhozatosabb eszközöket

használta, de az ügyet, meh'uek egész munkásságát és életét

szentelte, melyért ezt feláldcjzta, soha el nem áriilá, ahhoz mind
végig, még a vérpadon is a legkínosabb halállal szemben, hnek
maradt. " ^

)

..Egy pár szót az eposzról — írja Arany János 1S47. február

2M-i()l Petfinek — Csák és Rákóczi, — st Dózsa is — megfor-

diüt ám az én f('jeml)en. Dózsát mosolygód talán "? Hisz tette nem
volt egyéb, mint egy kis reactio a természet örök törvénye

szerint. Históriában ugyan .semmivel birok harcza a vagyonosok

ellen, i.stentelen (V) rd\)a'/A)\^^í\-l(iz(idds Szent-Domingón." A
fianczia forradalom s az azt kíivel általános reakczió idején és

után a belhnn onniiuni nihil lialxMitium (H)ntra habentes nem

') A Ilóríi-TáimidÚH törtóneto. lüü. 1.

*) Allo hier anwesondo HauiTu sagon t>instimuii(f, dass IkSra dov

allerboshaftcate und verHchlagonslo Mcnsch Boyo."

^) Szüiiyyi Ferencz: A Ilóra-vilAg Krdélyben. L'iU. 1.
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tetszik a szabadsátrórt rajongók vagy az elnyomás terhe alatt

nyögök eltt olyan szörnynek, olyan megbélyegezendönek,

mint elttünk, kik nem ismerjük a zsarnokság nyomását és egy

szabadabb és nemesebb élet hatása alatt nve fel, irt()zimk

minden erszakoskodástól. Dózsa, Hóra a szent-domingói rab-

szolgavezér egyaránt a szabadság hsei voltak a miüt század

véirének és a jelen els felének szellemében felntt szabadelv

emberek eltt és így nagj^on természetes, ha sokan voltak haj-

landók mindjárt kezdetben a Hóra lázadó esapatjai által kiontott

vért s;y fogni fel, mint az új tái'sadalom kei-esztvizét, mely

megváltva a nejjel, loinossn a kí'i/.épkoi- ftMidalis i-ciidszcréiick

minden bnét.

Mindjárt a llóra-lázadásl követ 178Ö. esztendben talál-

kozunk egy Dublinban megjelent röpirattal,M melynek Loeke és

Hoiissean bölcsészetétl áthatott szellem szerzje körülvenni

igyekszik Hórát az emberi jogok és a népszabadság hsének és

vértamijának glóriájával. ..Ma már e lázadás szerte van szórva

— írja a Secoudc Lettre ismeretlen szerzje — s ez a szerencsét-

len (H(')ra) néhány társával i\gviill kimúlt a kínpadon. Azt aka-

rom vizsgálni, hogy ez a büntetés igazságos volt-e? Knnek

elemzése azon kérdés vizsgálatára indít, hogy m/ a forradalom?

Van-e a fejedelmeknek joguk uiegbüntetni a forradalmárokat

?

/•>6' ha van, sujthafjrík-e hahíUn'tnteléssel vagy találhatnak-e ki

számukra válogatott kínzásokat 1'"

...Mindazok, kik az oláhok forradalmáról írtak, uuulha

összeesküdtek volna e szerencsétlen nép ellen, hogy tégedet

bátorítsanak fejedelem, hogy iszonyú büntetésekkel sújtsd a láza-

dás lejeit s hogy fzd szorosabbia a nép lánezait. Láttam olyan

írókat is, kik tréfálóztak a kciékkcl, melyen ki kellett múlni a

demagógnak, H(')rának (k igy nevezték t). De távol legyen e

szörnyetegeknek rettenetes elmélete, a kik a népek boldogtalan-

ságára örömest prostitu;'ilják lolliikat. A<lná az éi:, hogy egy

szép napon esnék fejökre a szolgaság mindM/oii szoiuyíisége, a

') Sccoíidc Leltre d'un Défcrisrur du Pcupl^ a V F.mpereur Joseph

II. sur 8on reglement concernant lómigration et iirincipalement sur

la révolte des Vala<jues ; ou Ion disciito a fond le droit de révolte

du Pcuple. Dutilin MDCCLXXXV.
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melyet annyi kárhozatossággal prédikálnak. Xem szabad hinnünk
tehát a hírlapoknak legalább is gyanús jelentéseiben. Az oláhok
tévedései túlságosan megnagyíttatnak, ellenállásuk támadássá
travestáltatik át, mindent rajok fognak, mindent kitalálnak,

csakhogy ükét bnösökké tegyék és tisztára mossák azokat a
nemeseket, a kik rajtok zsarnokoskodtak és azt a közigazgatást,

a mely segélyt nyújtott kínzásaikhoz.''

,,0h, ha kezeim között volnának e pör iratai, ha figyelem-

mel kísérhettem volna e nép sorsát és mködését, mmt kisértem
szenvedéseit, ha élhettem volna kunj^hójában és a föld hasadé-
kaiban, melyek sok esetben egyediih menedékhelyei vohak, ha
jelen lehettem volna összeesküvésénél s tanuja könyörgéseinek,

melyeket uralkodójához intézett, hogy megszabadítsa nyomorult
álla])otál)(')l, vagy harczának, melylyel egyszeri-e végét akarta
vetni minden szenvedésének, mekkora erélyl3Tl s az igazság miiv
ers fegyverével védelmezhetném mostt ! De távol e harcz szin-

terétl s rá vonatkozóan nem rendelkezve egyébbel, mint a hír-

lapok némi hazug és száraz részleteket tartalmazó közleményei-
vel, jóformán minden vezérfény nélkül, támogatva csupán a

buzgóságtól, hogy a népet védelmezzem mindenütt, a hol látom
összerogyni az elnyomás kése alatt, nem tehetek egyebet, mint
a gyzelmes fél jelentéseinek adataival bebizonyítani, liogy az

oláhoknak joguk volt fellázadni.

"

.. F'ejedclem ! Te kiontottad két ember veiét. I)e ök árial-

Jaiiok lehelnek, mint gyilkosok és mint lázadók is! Kn jövök
elsnek, hogy reklamáljam hamvaikat! Kötelességem, de egyúttal

jogom is, hogy ezt megtegyem. Mikor a népnek nincs senki

véde!m(!zje, akkor a holcsész kötelessége, hogy vigyázzon a

iiéj) iiraiia; elemezze ítéleteiket és vizsgálja meg, hogy azok,

a kiket k eliléltck, büntetést éi-demelnek-e, vagy bosszút köve-

telnek? A te köt(íl(ísséged rejedehnn meghallgat ni kérésemet és

e port bühatóbb vizsgálat alá vetve, megvizsgálni, iiogy vajon

iiz igazság vagy jx'dig a nionaichin régi, ti-xcs jogliidoiiuiiiya

szei'iiil hoZiito11-(> heniie ilélet y
..Imi vagyok w/. els, a ki \ (''dehiie/.eni ez ohiliok iii^M'l, a

kik (' r('lkel(''sheii az erszak iíldoziilai lellek s a ki isnielleiii.

hogy ;i/ oli'ihokiiiik joüMik \aii relhi/adni luiiidaddit!, uui!" szeren-

11
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esetlenek és rabszolgák lesznek. Te iiieüfbüiitetted ket e Josraik

íryakorlásáéit s ez annyit jelent : metrbiintelted azért, mert embe-

rek. A agy meg vagy ennek igazságáról gyözíklve, vagy nem.

Az elsíí esetben egy |)illanatig sem szabad késlekedned az oláhok -

nak visszaadni szabad.ságaikat s nekik tulajdonjogot adni. Ha
pedig azt hiszed, lntgy tisztelni tartozik és trni nemes urainak

visszaéléseit . . . , vagy ha ezek a nemesek ellene szegülnek er-

vel a te humánus terveidnek, akkor hagyd ez országot szabad-

jára : engedd, hogy e rabszolgák felfegyverkezzenek zsai-nokaik

ellen és akkor a ]nn' azonnal be fog végzdni."

Így szövdik a l:'ivol ;'dlók szemében Hóra alakja körül a

né]) szabadságáért máitiihalált szenved hs(")k ghtriája. Nem
tíirténeti felfogás, nem t(trténetírói komoly és iiiggadt Ítélet,

hanem eposz, melyet hinni néha divatos, néha szükséges azok-

nak, kik politikai asjiiráezióik éi'dekélx'n hasznosítani akarják.

A román uíMnzeliségi törekvések tanulmányozójára Hóra alakját

a történeti valóságnak megfelel szinben tüntetni fel esak másod-

rangú fontosságú, mert reá inkább azok a hatások és eredmények

kikutatása tartozik, melyekel a politikai aspii-áczi('tk igazolására

szolgáif'i k<ilti, mondai vagy legven. eposzi Ih'ua egvénisége

okozott.

Mikoi- b'^í)') széji l\om;iiiiáliaii a koiiz<'rvati\' koiiii;'my meg-

bukotl, egy hii'lapiró, a biikoll kormány egyik legjeleiitékenyel)!)

tagját, Carp Télerl megkérdezle. liogv mi a véleménye az ugv-

nevezett ..nemzeti kérdés" továi)l)i fejldésének sorsár(')|y ('ar|>

azi felelte: a magyarorszáui román kérdi-s jeleidegi alakjában

még nem jxilitikai s jleg nem nemzet ko/i politikai kérdés és

ilyenné memorandumokkal, hirlapi |)oléuü;íkkal s tüntet kör-

menetekkel nem is lehet temii. Ha azt akarják, hogy a nemzeti

kérdés vah'iban kérdés legyen, akkor tessék az illetknek vért

ontani, a lianz iiiezej(''u termeti hseiket s a bit('tlVu» kiszenved

mártii-okat pnnliikálni. ..Niclit durch IJedeii und .Majoritátsbe-

sehlíisse wcrden die urossen Kragen (U'\- Zeit eutscliieden —

sondcrn durch l'jseu und IMuf" liaiiüzik Rismarck hrutsdisnak

tetsz, (l(! azért ketts: |>olitikai és tortiMieti igazságitt kifejez

ismeretes nyilatkozata. .\ roiiiiin iiiKJalom ezért akarja Ib'iiVit

nemcsak az idtali'uios emberi, de eiivnltal a nemzeti szabads;ÍLr
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hsévé is tenni s egyúttal azt is megmutatni, liogy az erdélyi

román nép már száz é\"VTl ezeltt patakokban ontotta vérét az

elvesztett nemzeti szabadság visszaszerzésére. A román kérdés

tehát kiállotta azt a vérkeresztséget, mely feltétlenül szükséges

ahoz, hogy valamely pohtikai aspiráczió igazán kérdéssé legyen

nemcsak a bel-, de egyúttal a külpolitikában is.

Hóra ma náhmk ép ugy, mint Komániában a románság

közfelfogásában a magyarországi románság nemzeti szabadsá-

gának hse és vértanuja s az általa támasztott lázadás a lomán

nemzeti kérdés vérkeresztsége. Ujabb mártírokra tehát nincsen

szükség, hogy a románság aspirácziói a nemzetközi politikában

mint kérdés szerepeljenek állandóan s kívánjanak megoldást,

ha majd egy nemzetközi bonyodalom alkalmával Hórának és

Kloskának ..szelleme csonttá és hússá testesül s három milli(')

nevében visszaköveteli majd az elrabolt jogot és szabadságot."

Hogy Hórát, mint a román nemzeti szabadság hsét miként

csempészik be nemcsak a történeti, de a széj)irodalom segítségé-

vel is a dako-román írók a románság köztudatába, annak igen

érdekes és tipikus példája l'opp Ghitza volt bra.ssai gör. kel.

román fgynmasiumi tanárnak Hóra czím tragédiája.M mely

18í)l-ben, mint a budapesti egyetem román ifjúságii .. Petru

Maior" nev körének kiadványa jelent meg, homlokán ezzel a

mottóval: „Mikor jogodat szép szerével nem vívhatod ki, végy

fegyvert kezedbe: a fegyver ád neked igazságot. " Miulán ctragoe-

dia teljesen kifejezi azt az ogrsz szellemet, melyei a dako-román

felfogás belevhl ixilitikai czélzalai igazolására Hóra egj'énisé-

gébe és lázadásiiba, röviden isnicrletjiik »• trag(»edíá1.

Az 1. felvonás kezdetén Kemény báró Alsófehérmegye f-
ísjjánja s Erdély ideiglenes kormányzója .lózsef császárnak egy
levelét olvas.sa, melyben a császár azt írja, liogy a románok
háromszoi'í kértére, — nnután elérkezeti annak is ideje, liogy a

inonarchiáb(')l ..egy szégyennel és vétekkel tele niulf kitöröl-

tessék, — elliali'iiit/.ta, liogv az agrárius 1oi\ ('iiyckkid megkezdi

') lluiui. 'Iragfíliu istoriiii in atlt' do (ihitza /'o/jyi. Kditiunea

societatii „l'rtnt Maiin" a junimii romano studíoase din Hiulapcsta. 1891.

I'ropriotatoa sociclatii. Tiparul Institutiihii tiimprafir in Sjbiiii.

l-J-



Erdély rerormját. Kcinrny báró a Irvcl rldlvasása uti'm kijclcnli,

hosry a nomosséir clloiio iVio- szeííülni a császár clliatározásának.

Egy szolfia idközi )on bejelenti H()rát. H(')ra belép s a pár-

beszéd során elmondja, hogy a császár tle Keménynek a romá-

nok érdekében levelet küldött. Kemény átveszi a levelet, de

miután elolvasta, visszadobja H('»ra lál)aihoz. haziiiísáürnak ne-

vezvén Hóra panaszait.

Hóra : Hazugság-e, hogy nyolcz román (íáldon abörtíaiben

iDihad s gvermekeik koldulnak, csak azért, hogv Hóra bécsi

útjára pénzt gyjtettek V Hazugság-e, hogy a keresztutakdu, a

hidaknál keresztfák helyett akasztóiak vannak felállítva V Hazug-

ság-e, hogy a kivégzett parasztok liolttetemei az utak mellett

rotliadnak a jobbágyok elrémítésére V Hogy fényes napi>al i'el-

t()ritek ajtainkat s meggyalázzátok ninket s hogv az arát el-

ragadját(ik vlegényétl s aztán megbecstelenítve adjátok vissza !

Nem kegyelmet kérünk a császártól — hisz eleget koldultunk. —
Többet akarunk. Jogot és védelmet akarunk a lalánkok ellen.

Trni fogunk, de ha egyszer szomorú életünk pohara megtelik

keserüségirel és méreggel, — a mikor már nem tudunk tíibbé

tri . . . akkor bocsánatot onnan felülrl kérünk s magunk
fogunk igazságot tenni. ?]lször is követeljük a jobbágyság el-

toi'lését s iinután az ósbirfokos a román ez orszáíffxo), nem podig

jövevény rs virgtíirt, következik, Itogi/ mi románok is vqncnjonot

élvezzünk a többi nemzetekkel.

Kemény erre azt fclrh'. liogv az ilyes beszédért kerékbe

fogja t(»retni H('»rát.

A negyedik jeleneiben fellép ^1<niel is. llora Iciiiiyának,

lleanának kedvese, donel azt mondja, hogy ha majd elintézte

Ibaa minden df)lgá1, a román jobbágyok nem fognak többé en-

ucdelmeskíulni az urakiuxk. Mikor .lonel ellávozik, a inóczok

állítólagos dalát énekeli: ..Munfií nostri aiir porta, noi cersim

din poarta in ])oart;i." ( llegveink telve vaiuiak araiiyiiyal s mi

ka]tiir(')l-ka])ura jái-va. koldidnnk. ) A hetedik jelenetben Báró

Nyúl Ileanát el akarja rabiilliilni. hogy kéjvágyi'uiak feláldozza,

de megjelenik Ib'ira és meiiszabadítja Nyúl bár('»ti'il. ki lueu-

szégyenülve kullog el Hóra kunyliajálud.

A II. felvonás els jelenete i)árbeszéd l'ável és Nutzu job-
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bágyok között, kik kölcsönösen elbeszélik egymásnak szeren-

f'sétlenségüket, melynek okozója a földesúri zsarnokság volt.

Pável elmondja, hogy egykor Topánfalván vásár volt és holmi

lovas uraságok a néptömeg közé lovagoltak s az asszonyokat,

öregeket s gyermekeket összetipratták. így adta ki a lovak patái

alatt lelkét az ö felesége is. Ezt látva, megragadta egyik uraság

lovának kantárszárát, hogy megálHtsa, de az uraság ezüst-gom-

bos pálczájával kiütötte félszemét s azótajelszemére vak. Nutzii

azt mondja, liogy a bárón az feleségét saját szemei láttára

korljáfsoltatta agyon. Egyetlen fia maradt életben, a kit egy
Ízben a bárón pandúrjai vele együtt elhajtottak, hogy a bárón
csrét födjék be szalmával. Fiával épen a csr legtetején állott,

mikor a bárón visszatért a vadászatból, a hol nem volt szeren-

cséje. „Nem volt ma szerencsém a vadászaton ! Hátha most" ... I

s ezzel leltte Nutzu fiát a csr tetejérl. A többi urak hahotázva

megtapsolták és megdicsérték a bárón lövészi ügyességét.

Xntzu rábírja Pávelt, hogy a közös nyomorúságtól indít-

tatva, legyen társa a román nép felizgatásában és az urak ellen

viselend harczljan.

Nutzu: Régóta fonok egy dolgot gondolataimltan. Ideje,

hogy megszöjjük belle a fáklyát.

Pável: Szöjjünk gyolcsot.

Nutzu: Igen, gyolcsot szeinfednek az urak, e pióczák

számára, kik szipolyoznak minket. Egyszerre egy napdii i-siiiál-

junk sírgödröt Erdély minden sarkában !

Pável azon megjegyzésére : nem volna-e jobb cselekvés

eltt bevárni, hogy mit végez Hóra '? — Nutzii azt feleli : Nem.
mert sem a császártól, sem irásátt')!, lia még hétpecsétes volna.

sem IV'IiK'k a/, iintk csak a bottt'il.

A liarinadik jelenet éjjé! M('szták(tnl)an játszódik le, hol a

leiiiploni mellett It'vö d(»ml)(»n lli'na. Kloska. Krizsán cinhereik-

kel (isszcjíuHiek.

Ko.szIiíh |)('i|»a. Ki liillc \nliia ll»'ti'a, mikdi- 10 Pécsbl vi.ss/.a-

jollél s hozzám l)('lép\ (', ('iiimiKloIlad. Imiry a császár j('>l fogadott

s niindaddii;-. mii; panaszainkat or\ osolja, me^\igasztai\ a küldött

lia/.a? \'ajjoii ki liitlt' \olna, lioyij bár a vsászdr a mi barátunk.
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nirf/is idáig Jutunk, Ikxjjj í)iii(/u)ik ra(fiju)ik krni/trloick )n)i((-

fjunknak rröhatdloinmal frtnii iyazsánoL

llórn: Az ég tanúm, ho^y niindcul niegkisérlettein íel egé-

szen a császárig, hogj^ békés utón könnyítsék szomorú sorsun-

kon. Ók akarják így! A románunk nincs már t(">rvényszéke ez

országban, hol panaszt emelhetne.

Krizsáu : Nincs törvényszékünk, de itt ;\lluiik mi erdélyiek

és magyarországiak. Alaknljimk oiunagunk torvényszékké.

Vezért választanak. Mindnyájan Hórát akarják. () azl

mondja: a legöregebbet tegyék. Az öreg Marián nevét kiáltják.

( ) a legöregebb, de nem tnd beszélni, mert egy ízben azt mon-
dotta íVUdesnrának. hogy a románok az ösi IVild birtokosok az

országl»an s azért :i bán'i kivágattn nyelvét.

Krízsán : Ha kivágii:\k minden i'oin;'ni nyelvét, akkor a

források suttognák, hogy kik vagynid;.

Krdekes Krizsán beszédének lolytatása, melyben Traján-

nal kezdi és ehnondja a románság állítólagos történetét egész a

magyarok bejíiveteléig azért, hogy bebizonyítsa, hogy Erdvhjheu

(( inagi/arok jövevénj/ek s a föld si tulajdonoftai a románok.

Kibeszéli, hogy miként gyzi le csellel Tuhutum a ronulnok

urát s ennek következtében miként választja önkényt aztán

Tuhutumot fejedelmének a románság. A románok azonban

ezután is éltek önkormányzati jogukkal és ezt csak akkor veszí-

tették el. mikor a magyarok tíu'vényt hoztak, hogy hivatalt az

országban csak katholikusok viselhetnek. Mkkor a rumáv föeni-

herék a hatídom kedvéért kathotikusokká tettek, meí/ftítjadcán

tgyuttal nenizetiséyket i.s. ilyen renegát családok most a .Majlá-

thok, Drágfiak, Kendefí'yek és a Nopcsák. ..így lettünk pásztor

nélkül való nyáj és prédája az urnk faláid<ságának. a kik t()rvé-

uyeikben minket idegen jövevényeknek neveznek abban az or-

szánban. melynek IVddjében seink alusznak. Törvényeikkel

rfjhz kötöttek minket, hololt nekünk kellene itt az uniknol:

lennünk Fegyvei-re! veszik el tlüid; temjtlomaiukat s

odaadják a páj)ista magyaroknak \agv jiedii: becsukják temj)lo-

mainkat és barmokat kíitnek belé; papjainkat pedi;^ kényszerí-

tik, hogv az tu'ak kutyfiit megkereszteljék.
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Tömeg: Tovább nem trjük! Fegyverrel törjük szét lán-

czínkat ! Hát nem teremne elég vas begyeinkben '?

Mikor Hóra a tömegnek emberséges eljárást tanácsol, arra

Iiivatkozva, bogy a román békés természet ember, feleli

Krlzsdn:Te büszkélkedel, bogy békeszeretk vagymik? Beszél-

jünk igazán. Nem azért tartjuk bátunkat, mert békések vagyunk,

banem mert gj'-ávák és gyengék vagyunk ! Húzván, mint ökör a

ránk rakott jármát, vérünk megvastagodott és elernyedtünk a

Jobbágyság lánczaiban, A mit te békés természetnek nevezesz,

azt azok, kik téged járomba fogtak, úgy mondják, bogy ostoba-

ság. . . . Tolvajul ellopott régi jogainkat ne kolduljuk kezünkbe)!

levett kalappal, hanem emelt hondokkal emelt hangon követeljük

((zt vissza s kezünket felövedzett fegyverünkre téve és megfogod

látni, bogy számba vesznek minket is. Az állat, a legnagyobbtól

elkezdve a legkisebbig, védekezik. A szarvas ellenfelét szarvai

közé veszi, a felingerelt méh ellensége busába döfi fulánkját s

aztán megbal. És te, kinek karod ers. kinek érzésed emberi

és arezra hasonlítasz az égi atyához, te ... . mikor a kegyetlen-

ség kiröhögi karodat, mikor a gonoszság megsérti emberi érzé-

seidet, mikor a gög arezba csap te állj békésen, st dicsekedj

is veleV

Lucaciu: Mit fegyver kötött, csak fegyver oldja szét.

Branisceanu: Kezünkben fegyverrel szabadítsuk fel ma-

ii unkát. Ez a mai határozat.

Mikor a jelenet végén Hóra és társai ünnepélyesen esküt

tesznek arra, hogy a román né|)nek jogait visszaszerzik, az öreg

.Nbirián, kinek nyelvét a Ijár(') kivágatta, a tcnipldni lépcsjére

áll és ])ászt()rkür1jét megfiijja.

Hóra: Hab! Te nem tudsz beszélni! Hát híj.iad, lu.jjad.

hogy az egész földkerekségén hangozzék : a román ösi birtokosa

e völgyeknek ! \ román ma elt<"ii'li w jobl);'igyság()t ! A roimin m:i

Jogokat liirdcl mindenki számára.

A Ili. rclvoiiás egy Hnnfy bi'u('>u("tnél tartott ludkil kezd
(lik. E JelcnetlxMi a többi között érdekkel bir az az epizód, niikoi

a bárón észreveszi, iiogv beim m faluban a paraszttik házai ki

vaiuiak világítva s juikor megtudja, bogy ez azért van, mert ;i

pai'asztsj'ig is íliuiepel :
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Huufy: Micsoda, a jobbái^vtik imilatnak ? l'aiKluiokal a

faluba s egy óra múlva ut" lássak több viláízot. Mótr <*sak a/,

hiányzik. h<\iíy a jobl)áLryok az urakkal eiryszt'rn' mulassanak I

>íikiii- az urak mulatnak, a Jobbágyuk sírjanak I

A jelenet azzal végzdik, hogy a felkelt parasztok betörnek

a kastélyba, az urakat szétugrasztják vaixy incgítljk. a kastélyt

pedig elpusztítják.

A \\. felvonás Déva ostroma. A nemesség nauy szorult-

ságban van, de a katonaság épen az elhatározó pillanatban ér-

kezik meg és szétveri a lázadókat. Ekkor a nemesséif arn'tl

tanácskozik : miként kellene a lázadást véglegesen elnyonmi ?

Els eszköz Hórát elfogni, második pedig a papság révén a

népben a vezérek iránt való bizalmat és hitet megingatni.

Fiáth: A kormány pressio segítségével az egész egyházai

a fölkelk fnökei ellen használhatja lel s utóvégre is, mikor

nem akadtunk a roni;'inok között félénk lényekie mva: az oltár

eltt is":'

.\zután elhoznak két elfogott jobbágyot. A fiatalabbik

épen Hóra leányának jegvese, Jonel, a másik Xutzu. Az urak

azt mondják Jonelnek, ha elárulja Ht'irát, kegyelmet kap, — ha

nem. jiedig kínos halállal fog kimúlni. Jonel a halált választja.

lonel : Nem is vártam tletek mást, ti |)íszkos árulók I

Majláih: Meddig hallgatjuk még e jobbágyot

V

Jonel: E jobbágv veled egy vér. Nem a magyantk karja

tett minket jobbágyg,N;i. .Minket jobbágygyá a kíizülünk szár-

mazott olyan nyomorultak, mint te és aimyí száz társaid, tettek.

A ti kezeilekbl nem fouadok el semmit, méu' az életet sem."

Letépi sebeirl a kötelékei s meghal.

Most a sor a már ismert Nulzura kerül, kit Jh'ua embeile-

len kegyetlensége miatt halálra ítélt s ki ezért H(')rát halálosan

gylöli. Nutzu megígéri, hogv H('»rát kez()kbe adja az uraknak.

En-e Kemény bái-('>. a korminix Z('i azt mondja. ho.gvc2Ó-/ nnncssr

teszihtk

!

SutzK (üunyosaii ) : Mélyen meuliajlok. Iiouy eniiem falká-

tí)kba foL'adtok.de a mit teszek, nem ezért a kitüntetésért teszem,

hanem mivel belsmben egy tuz ég s azt akarom lecsendesíteni.

\\ felvonás véus jelenele Ib'tia házában játszik. Hóra fele-
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sége súlyos beteg, haldoklik. Mikor meghal, épen abban a percz-

ben lépnek be Niitzu és Nyúl báró a maga embereivel, Xyúl
Ileanát anyja holtteste meUl rabolja el.

Az V. felvonás második jelenetében fenn a havasokon egy

rejtett helyen Hóra és Krizsán beszélgetnek a teendkrl. Hóra
azt mondja : felmegy Bécsbe és mindent elmond a császárnak.

A császár majd igazságot tesz. Krizsán szerint e terv helytelen,

mert a császárt az urak bizonyára a magok részére csábították

már s azért az uraknak fog igazat adni. Nem tehetnek egyebet,

mint kíméletlenül tovább folytatni a harczot. E közben meg-
érkezik Kloska is, a ki elmondja, hogy mi történt a dévai vere-

ség után. Az urak százával fogdostatják össze a románokat

:

férfiakat, asszonyokat, öregeket, gyermekeket és vizsgálat s

törvénylátás nélkül tüzhalálra. akasztófára, kerékre, karóba

liuzatásra. lenyakazásra itéhk, vagy kezöket vágatják le és

szemöket szúratják ki. Még a gyerekeket is megbotoztatják, de

ilyenkor egy chirurgus vigyí'iz fel, nehogy a gyermek nyomorék
maradjon, mert ez esetben nuuikaképtelenné lenne s az urakat

pedig a jobbágyoknak kell táplálniok, mint a munkás méhnek a

heréket. A hol a ht'jhér nem mködhetett, ott más gyikolásmódot

találtak ki az urak. így Knyeden a börtönhelyiséseket füsttel

megtöltötték, miután minden nyilast megtömtek. így pusztult

ott el aztán »3(X) ronuni jobbágy, Berehesen az akasztófát egye-

nesen az oláh teni])l(jni ajtajában állították fel.

Miiití'm H(')ra megtudja KloskáüU, hogy a császár IIXK) fo-

rinlo! líízotl ki fejökre s hogy a vladika (püspök) a papságot

utasította, hogy a népet j(') tanácsaival vonja el a lázadó vezérek

melll, azt mondja: Ha mi hazudunk és csalunk, miért nem
UKjiulja m(!i;- , a szent vladika az inazsj'mot a császiirnak, meri

ö levén a fej, tndnia kellene, liog\ miként nmikodik a magsar ;i

i-om;'niokon. \'ag\ ;i/ tetszik a szent vladikiniak, liog\ a ronidn

s(tjáí or.száf/álutn kohhts legifen és ösi tem|ilom:niak ajtaj:ib;i a

niag\ ;n- akaszliilVil jillitsonV Ms l:il:in ez akasztóiát tömjénnel

még mev! is szentelné v ( ) villiun, miért nem csapsz bele a füstö-

lbe, melyet k(!zél)en taitl - \'éüíil liare/ra határozza el manai

a li;illnii;ik nt;m és felkií'ilt : N'eres liarcz I Kz az én tanái-som
'

Ks li, a kiket lelnnidiialnak saját tíi/liel\ eilekiuM. kiké! elii/nek
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l)aráziláitokl)('>l és ralxtk vaevtok saj;'il nrszáiíolokbaii, siessetek

íe.íí^'Aert ioi>ni. Heiívtetfírl-hea-ytetre, bérczríil-bérczre szólaljon

niei>- a kürt és mint az éa- jolhííi s mint a toniici' hullámai, oly

sznniyüséLresen Jöjjetek az élethalal-harczia I Kkk(»r Niil/.ii

megjelenik a katonákkal és Hórát társaival cLiyüii elfogják.

Az ritüdik jelenet a veszlölielyeii foly le. miclöil H(')i-;'it és

liirsait kihoztiik volna ide.

Kosztán i)ópa: Nem azért jíittíink ide houy idegen kínok-

ban uyonynikíidjiink. hanem a kapitányaink iráni érzett szeretet

vezérelt ide. Nevezzék ket azok tolvajoknak, uyujtouatóknak.

minket ez nem íoa tévedésbe ejteni. A roouin mint szentehot

fogja ket tisztelni s ha életükben velük voltnnk, maradjmd^
velk a hahdban is. Es mikor az ellenséü' látni l'oíija, hoay a nép

nem hagyja cserben vezetit, tudjátok mecr. tisztelni kezd miid^iM

is. Azért tehát maradjunk itt. — Majd tov;'ibh folytatja :
— Hab-

ként akarsz élni hazádban V ! Hát tedd (iledbc kezedet I De ha

mei; akarsz szahadidni a rabs:iut(')l, harczolj I A hol nines küz-

delem, ott nines is élet I

Az utols(') jelenetben \\óvi\ a V(\>^ztöhelyre érk(vik. Kemény
báró felolvassa a halálos Ítéletet s azután lelszólítja az elitéile-

ket, hogy élve a törvény adta kedvezménynyel, kérjenek kegyel-

met. Minketten kijelentik, hoay nem kell kegyelem I

Hóra. Tanúm az égi atya, hoay nem i-ablás és pusztiti'isi

vágy ösztökélt felkelésre, hanem Jogunk, jueh/ct egy idegen fuj

rlrabott és a szegény ronuin bánata és kínja. Mikor jogndctt szrp

szerévet nem nyerheted meg: végy fegyvert kezedtte és a fegyver

neked jogot ód! lay hangzik az si 1(")rvény icndelése és létün-

kért való harezunkban leuahiblt e zordon loi-viMiy a mi részünkéül

volt. De nektek — teleljetek mi ;'dl a részeteken, mikor íay

elitéltek? \'ajjon mi vagymdv-e az okai, hogy Krdélyben a jo.i;

helyett a tz és a kerék, a torvények helyett az akaszt('»fa és a

karó uralkodik s h(')hér van ott, hol bin'mak kellene lennie y Hitet.

nyelvel .... mindent eltöröltök Tekintsetek e szeaény

népre, a mely széttépve a rab.sáa körmeitl s zetve tletek kí-

méletlenül a kétségbeesés utjái-a, ervel akart maaiínak iaazs;!-

adt szerezni és most kutatjiitok nnnden téve(lé.sét, melyet \ak

dühében elkíivetett — és ti,() lelségének nagv tani'icsadóí, miért
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nem követtétek ezt a Jiépet keserves életutjain, fájdalmában és

szenvedései! )en ? I Síiért nem néztetek be csak egyszer is szk
hí'izikújába V Ott, kalibájában a fekete föld ölén, a hol ti esy
oly életre kárhoztattátok, a hol még a legnagyobb égi ajándék-

tól, a nap szelid fényétl is meg van fosztva, — ott meotaláltá-

tok volna felkelésünk kulcsát is (a nemesekre mutatva).

Ha ti nem lettetek volna árulók, ez a nép nem vétkezett volna.

De ti elhagytátok, eladtátok, elárultátok és magára hagytátok

szegény fejét s így jutott el egész a lázadásis'. Es most feleljetek,

ki a nyomoriüt '? I

Hóra végs szavai, mikor Kemény intésére, hogy hangját

elnyomják, megharsan a trombita és megperdülnek a dobok — ;i

következk :
— Hah ! Rajta ! Fújjátok, hadd remegjen meg a

leveg! A román faj ébredését nem nyomja el a hóhér, az

akasztófa, sem pedig a dobok pörgése ! Rajta I Fiijjátok I

Koszián ])ópa: Ti a román fajnak szent mártirjai elbukta-

tok : de az eszme felmagasztosul

!

Az erdélyi románsáu' mozgalmainak történet ír(')ja Baritiu

l(S84-ben magát védelmezve, a nagyszebeni sajtóbiróság eltt e

fenyeget szavakat mondotta : „A magyar kormány Hórától és

Kloskától való félelmében követelte a román gör. keleti egyházi

kongresszus elnapolását. Mi azonban azt kérdezzük, houy mit

fog tenni a kormány akkor, hogy ha azoknak szelleme csonttá

és hússá testesül s három millió nevében visszakövetelik majd
az elrabolt jogot és szabadságot, de nem a kormánytól, hanem
euyenesen az elfelejthetetlen J(')zsef dédunokáját(')l, a ki mini

amaz, másodízben is megparancsolandja mnjd a mmán népnek

a rabságtól való fíilszabadítását ? !"

A mai román nemzetiségi politika végs és titkos czélja.

hogy ennek a képzeleti és eposzi Hórának s társainak szelleme

hússá és csonttá lestcsüljon I . . .





II.

A líOMAN NEMZETISÉGI ESZME

IvIFEJLÖDÉSE.





Az 1790— 91-iki országgylés.

II. József oiászár eltörli Erdély nemzeteit éa behozza a német hivatalos nyelvet.

Ez intézkedések hatása a szászokra. Kísérletek a réyi alkotmány visszaállítása

érdekéhen. A szehení kérelem. E kérelem létrejövésének története. A kérelem

tartalma és sorsa. A magyarországi megyék kérvényei. II. József császár el-

Jtatározásában ingadozni kezd. Az 1789-ki bécsi értekezlet. A császár visszavan

ó

rendelete. Halála. II. Leopold trónra lépte és körirata. Az erdélyi ország-

gylés összehívása.

1784. július 8-án adta ki TI. J(')zsef császár azt a neveze-

tes rendeletét, melylyel az erdélyi három nemzetet, mint politi-

kai és közjogi faktort, megszüntette s a magyarok, székelyek és

szászok földének külön területi r»náll()ságát eltörölve, az egész

oi'szágot tizenegy nj megyére osztotta fel. A császári rendelet

indokolásából világosan kitetszik, hogy a császár azért szakított

ily rögtönözve és erszakosan Erdély közigazgatási múltjával,

hogy a közigazgatás kíizpontosítása és egj'í'intetüsége mellett az

eddigi nemzeti és politikai ellentéteket is egyszersmindenkorra

megszüntesse. ^) Egyidejen ezzel azt is elrendelte, hogy ezután

a hivatalok vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül töltes-

.scnek be az arra iegalkalniasabl) egyéniségekkel s hogy az ér-

demes szász palriciiisok közül a legérdemesebbeket dijtalamd

magyar nemességre is ajánliiassaa kormányszék, hogy a nemes-

ség hiánya ne szolgáljon nekik akadályul arra, hogy az eddigi

magyar vármegyék területén is l)ármely hivatalra alkalmazha-

tók legyenek.

') „Ziir .\ iiriicliiiug' iliT IúsIkt iii (h-r pDlitiscliiMi W'rwaltiiiig dfs

íírDsal'iirstcnthiims Siebunhiirgi'n lu'stolu'mlon VorsfliiodenheitiMi uml .•\u>-

i'uttuiigf á\.!i (liiiiiit vcrkiiiiiift (ft'wcseiu'n NationnlliBssi's."
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Ez, Erdély cirész cdiliüj juditikai szfikczetél ós alki)lmá-

iiyát teljesen átalakít »'» i-eiideletet épen két hónappal elzte mei;

az a másik híres rendelet, mely hivatalos nyelvvé Erdély minden
lurnmániU a német nyelvet tette. E két rendelet után liátran és

tartózkodás nélkül el lehetett mondani, hoííy Erdély ónálló

alkotmánya, melynek idáig szilárd és rendíthetetlen biztosítéka

volt a Leopoldi diphmia, nem létezik tíiljbé. (iondolhatni. hoiry

.h'izsef császár ez erszakos reformjai min lesiijt('> és elkeserít

hatással v(»ltak Erdély mind a három eddigi nemzetére. A szászok

végveszedelmöket látták bekövetkezni a szász nemzetnek, mint
politikai és k(>zjogi faktornak megszüntetésében. A szász nem-
zeti archívum eltörlését és a kormányszéki levéltárba val(') be-

osztását pedig úgy tekintették, mint a nemzet szellemi kincsé-

nek és pohtikai jogai történelmi tanúbizonyságának elrablását

;

a concivilitas ') kimondását, mint depossodácií'tjok szomorú

kezdetét.

Hogy a magyarok és székelyek elégedetlensége még
nagyobb volt, azt fölösleges fejtegetnünk. Miután orszáL'"gyülést

nem tartottak, az elégedetlenség nyilvánosan és politikailag

számba vehet formában egyedül csakis a megyei gylé.seken

nyilatkozhatott meg. Már 178()-l)an több megye elhaláiozta.

hogy kérelmezni fog a császárnál Erdély légi alkotmányának
visszaállításáért. A szándékba vett tervnek azonban nem volt

semmi sikere. Töl)b sikere volt a következ 1787-ik évben egy
Bethlen l*ál gróf és Dániel bárótól kezdett magán jelleg moz-
galomnak. Miután ez évben még megyegyüléseket sem tartottak,

(.oy kérvény elkészítésére és beadására társadalmi utón tették

meg a szükséges lépéseket. 17S7. szeptemberében, mikor Hánlfy

kormányzó távol volt Szebentl, gróf Bethlen Pál. Ui'ivó l)áiiiel.

Báró Kemény Simon és Hosenfeld Frigyes kormányszéki taná-

csos értekezletet hívtak össze, melyen egy kérvényt ervet készí-

tettek s elhatározták, hogy sok ezer aláírással ellátva, fel fogják

terjeszteni a császárhoz. Az aláírások gyjtésére a mozgalom
kezdi a társas-összejöveteleket, családi íimiepekel. né\ iiaj>oka1.

') "^'?.V a szászok röld('>n a iiein-s/ászok is bírhassanak ingatlan

vagyonnal.
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lakodalmakat, keresztelket, temetéseket stb. használták fel.

Bécsben megtudták, hogy Erdélyben mi készül s hogy a kérvény

felterjesztését megakadályozzák, Bánfíy kormányzót utasították,

hogy erre vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket.^)

Bánfíy — bár neki volt szánva a kérelem átadásának szerepe —
kijelentette, hogy nem vállalkozik a kérvény felküldésére, st a

kormányszéki hivatalnokokat, a megyei tisztviselkkel egyletem-

ben el is tiltotta a kérvény aláírásától. Mindazonáltal a kérvény

mégis elkészült, úgy hogy a kanezellária már november 21-én a

császár elébe terjeszthette annak német kivonatát.

E kérvény bevezetésében mindenekeltt azt liangsúlyozzák

az erdélyi nemesek, hogy változtatásokat az ország politikai

szerkezetében egyedül csakis a nép beleegyezésével lehet tenni,

mert ismeri legjobban a javára szolgáló eszközüket saz ország

alaptörvényei értelmében joga is van részt venni a törvényalko-

tásban. Azután indokolják részletesen e jogukat s idézik a császár

azon nyilatkozatait, a melyekkel ezt a jogukat maga is elismerte.

Azután felsorolják a kormány mindazon mulasztásait és intéz-

kedéseit, a melyekre vonatkozóan panaszkodnak.

Panaszaik a következkbe foglalhatók össze: 1. 17b2 (')ta

nem tartottak országgylést; 2. az alkotmányszer hivatalok

többjét megszüntették; 8. újításokat hoztak be a közigazgatásba

és újra iVdosztolták az országot, még pedig a nemzetekre viüó

tekintet nélkül ; 4. egyenjogiisították az eddig csupán csak meg-
trt nemzeteket ; 5. megszüntették a vármegyék autonómiáját

;

6. behozták hivatalos nyelvül a németet. Megjegyzik azonban,

hogy senuni kifogásuk sincs az ellen, hogy a feliratok a császár-

hoz és a császár i-cndeletei ezentúl is németül legyenek irva

;

7. a paraszl-lázadás, amennyiben a Iba-a-lázadás okai: a ncnu>s-

sé^ tudta nélkül kezdeti katijuai (isszeirás, a földesurak ellen

folytatott vizsgálatok, a hamis vádaskodók büntetlensége, a

halálbüntetés eltörlése vollak. Ez ut('ibl)i k(»vetke/1éhen a börtíi-

nök telve vannak, a honnan a bnös parasztok megszökdösnek

és az erdl)e vonulva, rablókká lesznek s ezért meg kell .szün-

tetni az in-ak cselédjeinek relfei^y verzéséi-e \ inialko/.i'i tiialuKiI :

') Hock „Uor ÜKterreic'hiscliü Staalsralli." Wien, ls7l. I|. ||, liu. 1.

15
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^. kit'o<i:ást It'szuok ii jobbí'i<iy()k szabad köllözése és az lubúr

ellen is. Ez utóbbi nem bántaná ann3'ira a földosui-akat, ha nem
abban az idben adatott volna ki, mikor niéír a Hóra-lázadás

nem volt egészen elnyomva, mert azt most a jobbágyok úgy
tekintik, mint jutalmukat a lázadásért. Súlyosnak tartják az

1787. május 12-én kibocsátott koresomárlási rendeletet is ; í). pa-

naszuk van a saecularizált egyházi tized visszavétele ellen is, —
mert ha a kincstár erre igényt tart, érvényesítse azt })or, ne {)edig

erszak utján : 10. helytelenitik a nevelintézetek (convictusok)

mcíiszüntetését, mert az ifjúság elveri az (isztondijakat s azután

nincs mibl megélnie s e miatt a végzett emberek száma már
csökkenben van; aztán ez ösztöndijakat a rendi állapotra val»'»

tekintet nélkül osztogatják. Az elemi iskolák vezetését az anya-

nyelv elnyomására és kárára idegenekre bízzák; 11. kifogásaik

vannak azon elkészületek ellen, a melyeknek czéljok minden

ad(')terhet a l)irt()kra hárítani és az ad(3zást a rendek beleegye-

zése nélkül is megszabni: \'2. kifogásolják azt is, hogy az ujoncz-

állításnál a szokásos verbunk helyett az összeírást álla])ít()tták

meg saz ujonczok elállítását a földesurak kötelességévé tették:

18. tiltakoznak az ellen is, hogy a jogszolgáltatást a nemesek

nyilvános gvülekezete helyett alárendelt binVsáííokra l)izták :

l-l. tihakoziiak az uj perrendtartás és az illeti-kek clltMi s kíván-

ják, hogy visszaállítsiik a régi jó és az ország szokásaihoz simuli*

törvényeket, meiM megbotránkoztat(') dolog, hogy az új büntet
törvénykönyv a nemes embert ugyanazon, eljárás alá fogja s

ugyanazon büntetésben részesíti, mint a parasztot. ')

Az erdélyi nemesség e kérvénye hosszas vitatkozás és

rs/mecsere okozója lett az erdélyi kormányszék, az udvari kan-

czelláriu és az államtanács kíi^íitt, mig végre 17S'.). augusztus

L*l)-án a császár e büroki-atikusan lideg megjegyzéssel vetett

véget minden további vitatkozásnak : JiaUárba tecHdö\ I )e e

rideg elutasító végzés ellenére is egyike volt a nemzeti akarat

ama nyilvánulásainak, melyek elkészítették azt a válságot,

melvlil ...Magvarország és lOrdélv megnvuutatása származott."

') /'r. Ferdinánd ron /Áiíjlaucr : Dio politische Hpformhewegung in

Siebenbürgen in dor Zeit .Josej)ir.s II. und Loopolds li. Wien. ISSI. ö 5. I
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Ama nagyszámú kérvények, melyeket 1788 kés szén a magyar-

országi megyegylések egymás után terjesztettek fel a császár-

hoz, kezdették a nagy reformátor elhatározását megingatni s

kételkedését a tekintetben egyre ersebbé tenni : vájjon a nemzet

akarata ellenére, egyedül absolut hatalmánál fogva képes lesz-e

nagyszabású reformterveit a magok teljességében megvaló-

sítani ?

1788 végén még azt a javaslatot, hogy hivassék össze a

magyar országgylés, azzal a megjegyzéssel utasította vissza,

hogy ..sem az id, sem a körülmények nem alkalmasok egy

országgyíílés tartására s azért ez elterjesztést egyszeren csak

tudomásul veszem." M 1789 vége felé már Bécsbe egy tanácsko-

zást hívott össze, melynek feladata volt, megjelölni azokat az

eszközöket, melyekkel Magyarország és Erdély lecsendesíthet

lesz. Ebben a tanácskozásban Erdély kormányzója, gróf Bánffy

is részt vett. 17ÍKJ január 80-án fogadta el a császár e tanácsko-

zás határozatait s adta ki február 4-én lres \'isszavonó rende-

letét. Erdély rendjeit már elbb, január 28-ról értesítette erre

vonatkozó elhatározásái-ól. ..A közigazgatásban újításokat kez-

dettem, de azzal a szándékkal, hogy ezek az általános jólétet

emelni fogják és abban a reményben, hogy a nép közelebbi

vizsgálat után meg fog velk barátkozni. \)q arra a meggyz-
désre jutottam, hogy a nép a régi állapotokat jobban szereti és

boldogságát abban keresi és találja s azért én kívánságának

euííedve, újra érvényeseknek nyilvánítom azt a kozis-azgatási

szervezetet, melyet trónralépéscMukor érvényben találtam

és kinyilvánítom, hogy a törvényhozó hatalom továbbra is a

rendek és a fejcdolcni k("»z(»tt meuDsztva maradjon és :i rendek

()i'<tk idkig csorbítatlanul feninaiadjanak."

E rendelet kibocsátása uláii liároin héttel .lózsef császár

niiír nem volt az élk kozotl. l'ti'idja, 11. Leoixtld 179(t. márc/ius

14-röl kibocsátott koriraiában nemcsak Iróiu-alépését jelezte, de

egyúttal biztosította is az erdélyieket, hogy nemcsak megtartja

W.'ilyjáiiak január 2S-iki pátensében tett azon Ígéreteit, hogy

l-lrilélynek régi alkolinány:'i1 visszaállítja, hanem eLryutlal május

'i Hocli DiT o.storreicliisclio Staatsralli. l?Oi). I.
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l-ig ezt tényleg vissza is alkarja allilaiii. st auuusziiis lióhaii a

rendeket is össze fogja hívni egyrészt hódolat-tételre, másrészt

pedig azért,hogy az ország politikai iigvoit alkotmányos tárgya-

lás alá vegyék.

a) Az unió.

Kcsedrleni «; ijrs:(iijfji/ülcs iix»zcjiivi'tflébiit. II. Leojxd l>- Rali altáhornn'ifi'it

nevezi ki királyhiztossá. B. Halihoz irott levelének az unióra vonatknzó réiiz-

letci. Az unió történeti elözméni/ei. Mi keltette újra életre az unió gondolatát ?

I>. Bornemissza inditváni/a az unióra ronatkozóan d Jiódnló felirat kupestln.

Az ekkor foli/t vita ismertetése. Ki hozta napirendre az uniót? H. lián/f 1/ (ri/iin/i/

konndnijzó szerepe az unio-üiiyhen. l'nio és unioelltiies párt. Az iinio ügije

érdemile;/ a kanczelláriák szétválasztásánaJi tdri/ifalásdval tétetik tanáeskozán

tárgijává. Az unio-hizottság kiküldése. K bizottság elkészíti munkálatát. K mun-

kálat ismertetése. Országgylési megvitatása e munkálatnak. J 'öntnként való

tárgyalás. A It<íromszéki követek és a szá-'^z nemzet magatartása az unio-ügyhen.

A küldöttség tárggáhan folyt vita. Az erdélyi knnezellár kinevezése leveszi <iz

uni'i kérdését n napirendrl.

Némely, itt nem tárgyalható okok niiail az augusztusra

kilátásba helyezett erdélyi országgylést csak deczember hó

12-re hívták össze s miután a téli rósz idjárás miatt a k«ivetek

csak hajjal és elkésve érkezhettek meg Kolozsvárra, lényleu"

deczember Jl-én nyih meg. E magában véve is nevezetes ország-

gylés tárgyai és határozatai kozoii nem euy van olyan, mely

részint okbeli összefüggésben van a lomán nemzetiségi politikai

tíirekvések fejldésével, részint pediy keznkbe adja a kulcsot

egy-egy késbb fclv(ítd kérdés vagy jelenség megoldásához.

Ez országgylésre királyi biztosul II. Lcopold 7t!a// altábor-

nagyot, Krdély föhadparanesnokát nevezte ki. Noxcmbcr -én
egy bizalmas levelel írt neki, melyben tájékoztatás végett a leg-

szigi>rúbb bizalmassággal közli vele, hogy „tudomása szerint az

erdélyi rendek közül némelyek azzal a gondolattal foglalatos-

kodnak, hogy Erdély nagyfejedelemséiie Magyarorszáuiral

egyesítte.ssék." Miután jl'z egyesítést több tekintej jjiiatt soha

nieg nem engedheti, aztán meg nem is akarja, utasítja Kall

altábornauyot, hogy „kell módon, kéz alatt minden segédesz-

kíizzel hasson oda, hogy a rendek ilyen javaslattal fel se léjijenek,

vaiiy ha lellépnek, hát att('>l önkényt elálljanak." Hogv líall
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altáboniaery ..kitn szolgálati buzg-almával" és ..ügyességével"

kéz alatt vagy nyilvánosan mit tett arra vonatkozóan, hogy a

rendek az unió gondolatával fel se lépjenek, nem tudjuk, — de

annyi bizonyos, hogy a rendek e gondolattal nemcsak felléptek,

de az erre vonatkozó eléggé hosszas tanácskozások alatt absolute

semmi kedvet sem mutattak az attól való elállásra.

^Miután a román nemzetiségi politikusok programmjában

és politikai nyilatkozataikban s panaszaikban Erdély ^lagyar-

országgal való uniója oly elkel helyet foglal el, kötelességünk

e kérdés történeti fejldésével is egy kevéssé részletesen fog-

lalkozni.

Az unió gondolata elször az 1741-iki pozsonyi koronáz(')

országgylésen vetdött fel. Pietro Andrea Capello, velenczei

követ, ki az országgA'íílés tartama alatt Pozsonyban idzött,

errl jelentésében a következ szavaikkal emlékezik meg:
„Nagyon messzire men nyakassággal és a királyn nagy enge-

dékenységével visszaélve, azt követelték, hogy ErdéM Magyar-
országgal egyesítettnek s azzal egybefoglaltnak jelentse ki.

1 vövid, hatásos és talál('» volt felségének válasza : Nem tehet

eleget e kívánságnak, mert tudja, hogy Erdélynek Mag^arország-

íi'al való egyesítése igazságtalanság volna.'" ^) Ezért az 1741-iki

W'III. törvényczikkbe nem is került több belé, mint az a kije-

lentés, hogy Erdély tagja a magyar szent koronának s hogy
felségv és utódai, mint magvar királyok birják és uralkodnak ez

urszágdU. .I('»zs(^f császár saját fejedelmi hatalmánál l'ugva czen-

liálizáló terveinek következményeképen egyesítette a magyar-
oiszági és erdélyi udvari kanczelláriákat és ily módon Érdél}- és

Magyarország unióját a kormányzat legfels fokán végre is haj-

totta. Magát('»l értetdik, hogj' József császárt ez intézkedésében

iM'ni azok a motivumok vezették, a melyek az uniót sürget
magyar )j(»litikusokat, de azért c hatalmi intézkedésével oly

status<iuot teremtett, melyei fenntartani érdekükben állott azok-

nak, kik Erdély Magyarországgal \al('> unioj;'it helyesnek és

szíikséLTcsnek Ítélték.

'i Articth : „Maria Tberesius ersto líogierungsjaliro." Wifii. 1863.

I. k. :nr.. 1.
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Az <'rdólyi i(.MKl('kl)on ('\wn József reformjai keltették rs

iTÖsítették iiieií méíi" jobliaii az unió szükséaesséiiéiiek iroiKl^la-

tát. Látták uyyanis, lioiiv mily koiiiiyíí volt a hatalomnak Kidély

régi alkotmányát alapjából feÜbrííatni s hogy ez többé ne t<)r-

ténhessék, az eríísebb Magyarországgal való szövetségben ke-

restek biztosítékot. A II. József halála után tartott megyei gy-
léseken 17ÍH) nyarának folyamán több izben szóba került, vita és

határozathozatal tárgya lett az unió. Június havában títbb ma-
gvar megye és székely szék k()Zgyíílése felszólítást intézett az

unió tárgyában a Pozsonyban ülésez magyar nrsziiggvüléshez,

(le, meg kell jegyeznünk, hogy ez átiratok az unioi nem a mai

formájában, nem a teljes beolvasztásban kérték, hanem csak

..azon közelebbi összeköttetést, mely eredetileg fennállott s ezt

is Erdély külön szabadságainak megóvásával, a minek az inaugu-

ralis diplomában és a királyi esküben is kifejezést kell találnia.')

Az ITUO— 1-ki országgylésen az unió kérdése a január

IS-ki ülésen vetdött fel, mikor a IkkIoIó feliratról folyt éjien a

vitatkozás. Báró Bornemisza azt az indítványt tette, hogy ebben

a fehratban az (M'délyi kanczelláriának a magvarorszátrival val('>

egv'esítését már csak azért is okvetetlenül meg kell említeni,

nehogy Bécsben szétválaszszák a kanczelláriát, még mieltt a

kanczelláriák egvesítése napirendi-e kerülne az oi-szái2gvülésen.

Báró Kemény Síukju, támogatva Bornemisza indítványát, hozzá-

tette még azt is, hogy az egyesítés még azért is kívánatos, mert

F]rdély a magj^ar koronához tartozik és a magyar tíirvények is

nyílván kifejezik, hogy Magyarország és Erdély kozott a jog és

a törvények kolcs()n<)s védelmezésének ( zéljáb(')l „bizonyos unió"

van, melyet a kanczelláriák egyesítése nélkül nem lehet fentar-

tani. Nemes .lános gróf, háromszéki f királybíró a székely kéji-

viselk egy részével és a szász nemzettel együtt a legheveseb-

ben ellenezte a kanczelláriák egyesítését. A szászok azt állították,

lioiry most — ígv mellékesen — ez egyesítés szóba sem kei-iilhet

') Actenmilszige Darstelliing der ungarischcn und siebenbürgischoii

Laiidtagsvorhandlung'en iiber einc Vcrcinigung des (Jroszfürstontluinis

.siobenbiirgen mint dem Konigreicbe Ungarn. Von .loseph '/'rimsch. Kron-

stadt. 1866. 7. 1.
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s még kevésbbé hozhatnak erre vonatkozóan valami határozatot,

mig a kanczellária kérdése napirendre nem kerül.

B. Kemény Zsigmond az 1790' 1-ki országgylés reform-

mozgalmairól Írva, azt állítja, hogy az uniót II. Leopold maga
pendítette meg elször, a kir. elterjesztésekben egyenesen fel-

szólítván Erdély rendjeit, hogy az egyesülés keresztüMtele tár-

gyában készítsenek tervet és terjeszszék a trón elé. Hogy II.

Leopold hogyan vélekedett az unióról, azt láttuk a Rali altábor-

nagyhoz írott bizalmas levelébl. Az unió az erdélyi közvéle-

mény kedves eszméje volt ez idtájt s ha már egyes személyt

akarunk felvetjeképen látni minden áron, ez a czim inkább

Bánífy György kormányzót illeti meg, ki — mint B. Kemény
Zsigmond maga is m(jndja — nagyon vágyott a régi erdélyi vaj-

dák rangjára. Mellékesen megjegyezve, az erdélyi vajdai mélt*')-

ság visszaállításának gondolata szintén a József császár ideája

volt. ..Vissza akarom állítani — irja az udvari kanczelláriának —
az erdélyi vajdai méltóságot úgy, a mint volt hajdanában Er-

délynek a magyar királyságtól való els elváUísa ideje eltt és

újra behozni, hogy az a kormányz(')L hivatallal össze legyen

kötve s az a Corpus -hiris P. I. tit. 94. rendelése értelmében a

magyar birodalom bárói között elfoglalja a negyedik helyet."

Magán az 1790/ 1-ki országgylésen az unió kérdésében két

párt volt. Egyik a Bánffy György oldala mellett áll(') unio-párt,

a másik pedig az erdélyi i-canezellárságra iuényl tartó serre Bécs-

ben már is kiszemelt gróf Teleki Sámuel unió ellenes pártja.

Érdemileg az unió a kanezelláriák egyesítésének kapcsán három

liéltel kés1)b, február 11-én kerüli naj)ireudie. Megint Bor-

nemisza bár() hozta szóba és Kemény Simon báii) támogatta

Bethlen László gróf, C^serey fjegyz társaságában. Ellene vol-

tak Nemes János és Donátli háromszéki követ kivételével, a

székelyek és a szász nemzet. Az ülés zajos, st viharos jelene-

tekben sem volt szegény. KüNiiu'isen heves vitatkozás tárgya

volt Níímes .lános az a tette, hog}'' az unió ellen aláírásokat gyj-
tött. .\z ülés azonban az unionisták gyzelmével végzdött, a

a mennyiben az nnio tervének kidoluo/.ására egv liizott.ságot kül

(I()1tek ki.

.\z iniio bizottsi'mclkészitN én a r;'tl>izott iniinkalatol, fehriui;
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•2'2-vn terjesztetto olü (.'laboratiunát. mely a kovc^tkczökct taitul-

mazta

:

1. Bevezetésül vázolta Erdély viszonyát Magyaroiszáirhoz

a három tíaiéiieti korszakban és a szorzcldésok alajiján azt iuyc-

kezt'tt bizonyítani, hnoy Knlély úgy a vajdák korszakál)an, mini

a nemzeti fejedelmek és a Habsbura-liázi uralkodók idejében

Mairyai'oi'SzáLíiíal bizonyos ciívesü lésben volt.

2. Azon ieltélek'ket, melyek alapjául szolgálhatnak a k<»-

lendö uniónak, és pedig: a) Ha a Habsbm-g-ház esetleges teljes

kihalása mán a királyválasztás joga visszaszáll Mauyaroiszágra,

az esetiben az erdélyi rendek is gyakorolni lógják szabad fejetle-

lemválaszt(3 jogukat, [i) Minden magyar király kíiteles trónia

lépésekor a magyar inauguralis diplomával egyidejen, a Leo-

poldi diploma mintájára, Erdély számára is kiadni egy ilyen

diplomát és nemcsak a királyi esküben kell megemlékezni Er-

dély külön jogai megrzésérl, hanem a magyar rendek kidon

törvénynyel is tai'toznak biztosítani Erdély municipialis alkot-

mányát, a három nemzet és a négy vallás jogait és szabadságait.

Azoukivül a magyar országgylés tíuMozik a Leojxildi diploma

teljes értékét és érvényességét elismerni, y) A kormányz('> régi

vajdai minségében a három nemzet és a négy vallás tagjai kö-

zül választott négN' erdélyi követtel meg ibg jeleimi a magyar

országgvlésen, de ott semmi olyasba nem l'og bocsátkozni, a mi

kivül áll megbizatásid< körén. Másrészt meg a magyarországi

rendek sem kényszeríthetik semmi ilyenre ket s akaratok és

beleegyezésok nélkül az ország teljes bckeblezését sem indítvá-

nyozhatják. ^) A kanczellária erdélyi tanácsosai úgy tekintet-

nek, mint a kormányszék tagjai s azéri tartoznak ennek utasí-

tásait k()vetni és az esetben, ha a király valami t('>rvénytelen

dolgot rendelne el, a magyar tanácsosokkal egvetéi-löen az ellen

indokolt jelterjesztési tenni. Ha pedig ellenl<''t támad koztok és

a kormányszék kozoll, kTitelesck okaikat eladni s egyebekben

;i kormányszék \éleményéliez tartani magokat. Azoidvivül kül(in

ikta1('> és kiadt'iliivalal szervezend a kancz(>llária erdélyi osz-

1;'dy;i számára, t) Az erdélyi kanczelh'nia tanácsosai lailoznak

esküt leírni a magyar torvényekre és kiváltsiigokra, a niagyai'

tanácsosok pediij- az erdélyi irtrvényekre. r) Az u(l\ari kanc/.el-
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láriu juvre nem fog- íorumképen szerepelni az erdélyi igazság'-

szolgáltatásban, hanem e tekintetben a guberniimi fog mint

fórum revisorium véglegesen dönteni/)

Mikor az unio-bizottság ez elaboratumát felolvasták, Ke-
mény Simon báró azt indítványozta, hogy az országgylés magá-
évá téve az elaboratumot, határozza el, hogy ezt egyidejen fel-

terjeszti nemcsak () felségéhez, de a magyar országgyléshez is.

Indítványát támogatta C'serey fjegyz is, ki megjegyezte egy-

úttal azt is, hogy az unió ügye ezennel bevégzettnek tekintend.

A hároniszéki követek azonban, Donáth György kivételéve],

azon néztöknek adtak kifejezést, hogy utasításuk értelmében

fkirálybirájuknak. Nemes János grófnak távollétében semmi
ilyesmibe bele nem meiietnek. Az uniót pártoló Donáth György
azt a megjegyzést tette, hogy a mit társai álhtanak, egyszeren
nem igaz. Kemény Simon pedig azt vitatta, hogy ha ez igaz is,

még abban az esetben sem képezhet akadályt, mert Nemes János-

nak kötelessége volna jelen lenni.

Még ez a vita jóformán be sem végzdött, mikor a nagy-

szebeni polgármester a szászok nevében azt kérte, hogy e fontos

dolog tárgyalását halászszák el másnapra, hogy véleményét a

szász nemzet erre vonatkozóan írásban terjeszthesse be. Eleinte

a szászok e kérését nem akarták teljesíteni, azt állítván, hogy a

szász conics már megadta beleeggyezését és hogy odaigérték nem-
zeti pecsét(")ket is mind az felségéhez, mind pedig a magyar
országgyléshez küldend felirat számára s hogj^ az unio-i)izott-

ságban a szászok is képviselve voltak. Hosszas vitatkozás kelet-

kezett, úgy liogy az id elhaladottsága miatt, határozat fuizat a 1

nélkül kellett az ülést ])erekeszt(Mn s a tárgyalás folytatását a

k()V('lk('Z("( ül(''si(' lialaszlaiii.

Az iiiiio ügve szóliii került a k(')vetkez (február i'^-iki) ülé-

sén is, de érdemlegesen mégis csak márczius 1-én folytatták,

niikoia iciidck kérelmére e fontos ügy tárgyalása la a kormányz('»

is megjelent az ülésen.

Az iiiiio-l)i/,o1lsiig ('I;ii)(ira1iiiii:'i1 inosl pdiilonkinl \el1ék tár-

') h'crdiiKtnd ron Xicjiluiifr : Die [H)lilistlui IxiMorinhow i-jf iiiijf in Siobon-

liiirgt'ii in (Icr Zt-il .losejih s II. und LcoimUl s II. 'J4*t. 1.
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sryahls alá. Az 1. pontot azon ívszóbeii, hoiry Knlólyt a lojedc-

lein, mini Matryarorszáp: királya bírja, mint maiíától órthotfj tel-

jesen alkoimányds dolürot és a 2. pontot, hog-y a Habsbuiff-ház

kibalása után a fejedelemválasztás joga visszaszáll az erdélyi

riMidokro. mint fölöslegest és mint olyat, melv az uralkodóház

taiíjainál kedvetlenséíret támaszthatna s így az uniót is esetleg

meghiúsítaná, elejtették. A második pontol hulmi lényegtelen

stiláris uKKlositással eit'oaadták.

A harmadik pontnál, mely azt követelte, iiogy a koronázás

alkalmával a király a koronázási oklevéllel egyidejen a Leo-

poldi diploma mintájára Krdély számára is adjon ki egy diplo-

mát, ré.szletesebb vita támadt. A szász comes kijelentette, hoo-y

a rendek ne kívánjanak egyebet, mint Erdély eddigi alkotmá-

nyának sértetlen fenmaradását és esak arra törekedjenek, hogy

a Leopoldi dij)loma változatlanul mara(lj(»n. Miután a legtöbb

szónok kía-ülbelül ez álláspont felé hajlott, elhatározták, hogy e

pontot csak általánosságban olykéjien fogalmazzák, hogy () fel-

sége a koronázáskor kegyeskívijék Erdély számára is kiadni e"y

külön diplomát.

A negyedik ixmt tárgya az volt, hogy az erdélyi ország-

gylés magát a kormányz('>val és négy kiild<>t1jével képviseltesse

a magyar országgylésen. Hosszas és naiiTon szélágaz(') vita in-

dult meg e tárgyban s miután nem tudlak ei'edményre jutni, az

id elöhaladottsága miatt a tárgyalást másnapia halasztották, a

mikor e pontot 0I3' módosításában fogadták el, hogy csak a ko-

ronázó országgylésre fognak kldött.séget meneszteni s hogy a

k(»rmánvz('i a maavar orszáííevlés(Mi az öl megillet helvét foL'-

laljael."

Azö. pontnál a \ ita a koiiil loruott, liouy haa kanczelláriiik

egyesítve maradnak, min feltételek mellett történjék az egye-

sítés? Kemény Simon abban a véleményben volt, hogy ha már
egyszer elhatározták az egyesülést, akkor az egyesülésnek valami

látható kifejezést, valami sifpinni iohohís-] kell adni. ez |>e(lig

senuni egyéb sem lejiet, mint a két kanczellária egyesítése. .\

nagy-szebeni [)olgármester kijelentette, hogy a szász nemzet a

kanczelláriúk egyesítésébe semmi szín alatt sem egyezi 1 étik bele.

I]s midn ennek okát kérdezték, Hevdendoi-f Mih.'ilv. medirvesi
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polgármester a következ feleletet adta : Igaz ugyan, hogy Er-

dély a magyar koronához tartozik, de az is bizonyos, hogy tel-

jesen önálló ország s azért egy más országtól való függésnek

még csak nyomát is kerülni kell. A kanezelláriák egyesítése

pedig látható jele volna e függési viszonynak, a mi elkerülhetet-

len dolog is, ha egy kisebb ország dikastérimna egyesíttetik egy
nagy királyságéval. Kétségtelen az is, hogy a magyar tanácsosoké

lesz mindig a szavazatok többsége s így k is fognak dönteni

minden egyes esetben. Aztán mit is remélhetne ezektl egy oly

ország, melynek egész alkotmánya a három nemzet és négy val-

lás rendszerére van felépítve, mikor ezek e rendszert nem isme-

rik és mikor ezek valószínen minden egyes kérdést csakis saját

országuk alkotmányának és törvényeinek szempontjából fognak

megítélni. Miután'nemcsak a szászok, de a maeryarok és széke-

lyek közül is többen, mint Zeyk kormányszéki tanácsos. Teleki

Lajos gróf és Tri fjegyz, körülbelül hasonló véleményben vol-

tak. Kemény Simon egy közvetít indítványt tett. a mi az volt,

hogy a kanezelláriák egyesíttetnek ugyan, de az egyesített kanczel-

lária keretén bell két szekcziót : egy erdélyit és egy magyaror-
szágit szerveznek, a melyek csak a világosan közös ügyekben
tanácskoznak együtt, minden tulajdonképen való erdélyi ügyet

az erdélyi kanczellária fog eldönteni. Miután ezt az álláspontot

a szászok is magokévá tették, ez a pont ilyen formulázást nyert.

Az utolsó pont az volt, hogy a pörökben az utolsó felebb-

viteli fórum jövre nem a kanczellária lesz, hanem a kormány-
szék kebelében fognak felállítani egy fórum revisormm-ot. Ez
ellen a székelyek foglaltak állást azon kijelentéssel, hogy a szé-

kelységnek si joga, hogy pöreit, külíuiosen öröküs()dési esetek-

ben a király elé vihesse. Ez okból e pont csak röviden és általá-

nosságban érintetett a teend lelterjesztésben.

Mikor ('s(;rey fjegyz kidolgozta az O felségéhez és a

magyar országgyléshez küldend felterjesztéseket, hosszas és

szenvedélyes vita keletkezett, liogy miként kíildjék fel e terjesz-

téseket. \'égre elfogadták, hogy az országgylés saját küh'in

futárjával fogják elküldeni. Nem szándékom az c tárgyban folyt

szenvedélyes és az erdélyi régi közélet tainilmányozója eltt

rciidkivíil nagy érdekli \ ilákat ismertetni, csak hefejezésiil azt
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akarom mesronilílciii, lioíry mialatt Kolozsvárott az ordélyi ren-

dek a kanczelláriák eíryesítéséröl tanácskoztak, Béesben a külön

erdélyi kanezelláriát IVlálIították. ísry temette el az unió iiiíyét jt)

hosszú ideisf egy kormányzati lait acc()m|)li.

b) A jobbágy-kérdés.

.1 kir. fltcrjcsztcsek '). piDitJit. A niai/i/ar )iíiii:ct ..árbcri s:abáli/Zid(i.' 11. Koncnij
Pál külön véleméni/e. Az dlfaldnns vita. A s:aliat1k<iltözködé.st ellenz Bethlen

IaíhzIó és idsb h. Wcs.s-eléni/i Afikl.t beszédei. A parasztsdff heli/zete a viulf

században mindenütt Európában. Kazinezi/ cn Herzseni/i Bcrzenczi/rel szemben
azt hiszik, hogi/ a maqi/ar jol>bá(fi/i>nk jó sorsa van. Külföldiek erre vonatkozó

ni/iliitknzatai. ('o.re a lemiycl jobbáfn/sáfiról. Marmirhaet a rumánini iiarasztsáij

álldjiotdról. A román jmraszt szeijénységénck f oka a restséij. Mi okozza a

román paraszt restséifét? Wilkinson. Jstrati. l)erbUc\ eire vonatkozó nézete.

Az erdéhfi földesúr viszonya e miatt román jobbágyaihoz. A magyar paraszt

helyzete nem anyoffi, hanem jogi és társadalmi tekintetben volt súlyos. .Iranka.

mint a magyar patrimonialis jelfogás tolmáe^olója. Xézete a külföldi paraszt-

ság helgzetéröl. A giittingai Staatsanzeiger nyilatkozata Aranka felfogásáról.

.^('»< helyes korunk álláspontjából Ítélni meg a régi magyar sovialis felfogást és

viszonyokat. Az úrbéri bizottság munkálata. K munkálat tarttdma. Teleki

•fózsef ellenzi a jobbágyság fentartását. Teleki Mihály és b. ^ye.'<selé)lyi Miklós

pedig helyeslik. A konzervatív többség gyz. A székelyek magatartása. A Derzsi-

r.sr/. ,1 kormányzó közbeveti magái a reform érdekében, .[z 17'.>>-Íki :Jll. és ;27.

törvényczikk.

Kz ország-gylésnek második és minket a jelíMi lanuiniiiny

szemiiontjáhói mécr az unió kérdésnél is k("tzvetetl(Micl>l)íil érdekl
tárgya a jobbágyság szabadkíiltíizkíidése volt.

A királyi elöteijesztések ö. pontja a k(»vetkezöké])en hang-
zott : ..Mivel Erdélyben nincs egy rendszeres urbárium életbe

léptetve, azt akai-juk, hogv ez urbariiunot a rendek egy kölcsi')-

nös egyetértéssel hozott torvényczikkel álla])ítsák meg, eltoríilve

egyúttal a földesúr saját birtokain lakó parasztság jobbágvi álla-

])otát, megtiltva az íinkényes testi büntetéseket s biztosítva a

j)aiasztok személyes szabads;'igát és azi a jogot, hogv a l'oldesúr

tulajdonjogának korlátozása nélkül, szerzeményeikkel szabadon
rendelkezhessenek ; továbbá gondoskodni kell az ad('»Z(') n(''|) j('i-

léléröl és alkalmas eszközöket laláhn' az ad('»Z(')k szen-éiiyséoí-nek

legyzésére és állapotaik javítrisáia.

A ni:'irex,ins JS-iki idí'sen a niaü\ ar neiiizel ejjv ..úi Ix'-ii sza-
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bályzat"-()t terjesztett be, melyet azonnal tárgyalás alá vettek.

E szabályzat a szabadköltözés álláspontjára helyezkedett, de

azon föltétellel, hogy a jobbágy erre vonatkozóan földesurával

elzetesen megegyezzék és maga helyett állítson alkalmas egyé-

niséget. A magyar nemzetbl azonban egynehány regalista és

követ ez úrbéri szabályzattal nem volt megelégedve és báró

Kemény Pál az ellenzék nevében külön véleményt olvasott fel,

melyben határozottan a szabadköltözködés ellen nyilatkozott.

Báró Kemény Simon azt indítványozta, hogy a két indítvány

adassék ki egy, a három nemzetbl választandó rendszeres bi-

zottságnak bvebb megvizsgálás és véleményadás végett. Tri
fjegyz helyeselte ezt, de azon hozzátétellel, hog}^ a bizottság

számára állapítsák meg azt az elvet, hogy az úrbér a szabadköl-

tözködés alapján szabályoztassék-e vagy nem ?

Ez indítványnak aztán az lett az eredménye, hogy azonnal

belementek az általános vitába.

Elször Bethlen László gróf szólalt fel. Azon nézetének

adott kifejezést, hogy a szabadköltözködés örökre kellemetlen

viszonyt fog teremteni a földesúr és a jobbágy között. O kora

ifjiiságától kezdve úgy tapasztalja, hogy a jobbágy szivesebben

marad ott, a hol született és örömestebb él együtt földesurával,

a kit gyermekkora ()ta ilyenül ismert, mintsem csupán a szabad-

költözés hiu gondolatától vezettetve, gazdaságát elluig\ja és azt

egy puszta telekkel felcserélje. Különben is az egyes nemzetek

gylésében kimondották, hogy mindenik kül('>n ell)b meg fogja

vitatni a napirenden lev tárgyat s erre vonatkozó véleményét a

többi nemzetekkel közölni, hogy így eleje vétessék a hosszas vi-

tatkozásnak. E tárgyat illeten is hasonl(') eljárást kell követni.

A szabadköltíizkodés ellen nyilatkozott hasonlóképen b.

Wesselényi Mikl<')S is. .. Irigy és rágalmazó egyéniségek — monda

beszéde folyamán — az udvar eltt szándékosan kedveztlen

sziliben tüntették fel az erdélyi jobbágyok sorsát. Az erdélyi

i(il)l);'ig\()k pedig iii'iiikiiak sciiuni tr»l)b szolyiilatot nem tesznek,

mini a nicnnyii-e a iVtidesúi- foldjénrk lias/diiólvezeteket k()telezi.

Ideje vnlna már egyszer a felvihigosnll enn'ipai állanidkat lUí'g-

gvö/iii arn')l, hogy az ei-délyi jobbágyokkal s(»kkal embersége-

sebben l):'iiniak, mint a/. angol(»k, IVane/.is'ik t's sitan\'olok Ame-
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iik.í'il)aii a iiiaiii»k(''ival. hul még az emberkereskodés is divatban

van. Nézete szerint a jobbágy bizonyos személyes szabadsággal

a földesúr jogainak korlátozása nélkül igen is ])írha1na. csak

nem abban a mértékben, mint a i)olgári rend szabatl álla[)otban

született egyénei. A jobi)ágynak szabadságában állhatna saját

keresményébl birtokot szerezni és azon tetszése szerint túladni.

A jobbágy helyzete és állapota azonban magával hozza, hogy

viszonzásnl az uraság földjének haszonélvezetéért kíttelezettsé-

geit is teljesítse, és épen azért, azt hiszi joggal, hogy ez a kifeje-

zés: szabadkolt(')zködés, nem egyéb, mint ehimera."')

A paraszt a nuilt század végén Kurópa mindenik államá-

ban Ijorig le volt nyúzva s a magyar földesúrnak a tények tár-

gyilagos ("jsszevetése után, bizony kevés szégyenkezni valója

volt, még a nyugati mvelt államok foldesui-aival szemben is, A
glebae adstrictiót a maga országaiban eltörlö Nagy Frigyes

Lengyelország feUisztása alkalmával, lengyel fítkh-öl közel hét-

ezer 16-20 éves leányt hurczoltatotl el poiosz lei liletre s aztán

adóban kivetett bizonyos meghatározott számú hold fold után

egy leúni/l, egv tehenet és három aranyat. Nagv Frigyes pediu

élén állott a felvilágosultság korszaka azon absolut uralkod('ti-

nak. kik úgyszólván alapját vetették meg a modern jogállam-

nak. Miért követeljünk tehát a jobbágyság kérdésében a mull

század végének magyarjaitól olyan reformokat, melyekre a vi-

szonyok sem megérve nem voltak, sem nem kényszerílették ket.

mint épen ez idétt Francziaországban a nemességet.

„Berzeviczy - írja Kazinczy 1S()Í). február 14-r()l Berzsenyi-

nek - CLry könyvet nyitmtallata ,l)e indole et conditione rusli-

corimi in Hungária' czimmcl. A paiasztok nyomorúságát U'^^ü

szertelen színekkel.
""

..Berzeviczy hallgatag és gonosz- válaszolja Herzsenyi

. . . s tán a hornyákokról itél a magyarokra. . . A foldmívelö nép-

nek állapotja a föld minémüségétöl s részint az erkölcsi kultúrá-

tól és induslriáti'il függ. Ku nem látom a magyart oly nyomo-

rultnak, mini némelyek, söl azl lapasztali>m, hogy a hol a né|>

'' Fcrfliuiiiiil von Xiefflawr : Die polaistlu' Rffornibowogung iii Sicbcn-

liiirgni in tlor /cit .losepli s II. und l.ci»|iol(l á 11. 4Gi{. ).
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tiszta magyar és okos, magát legkevésbbé nyomni nem engedi,

az url)ariumot is alig lehet vele betöltetni, hanem a hol tót vagy

tollal kevert, mivel felette ostoba, ott nyomatik. Én a mennyire

isnierem a magyart, gazdag és boldog s hol nem az, vagy a

földje vagy maga az oka. Tolna és Baranya hegyes részein lete-

lepedett svábok cserép fedel czifra házakban laknak és gazda-

gok, holott csak oly földet munkálnak, mely a magyaroknak nem
kellett, de mivel az industriának és takarékosságnak lelkét ma-

aokkal hozták, meggazdagodtak és a legjobb földön élö régi lako-

sokat elérték. Hogy lehel azt nyomorult népnek mondani, a

melynek egy egész fele, azaz az asszonjTiép, a munkát nem is

ismeri, ahol a férfi is az esztendnek felél heveréssel tölti s még
sem fogy el sem kenyere, sem i)ora'? Hány országok vannak, hol

a nép tiz annyit robotol, mint a magyar az urának, a hr)l egy

asszony annyit dolgozik, mint hat magyar és még sem ehetik a

kolompérban is eleget, még sincs más ruhája, mint fapapucs és

magától font, szolt czondra. Dunáninnen oly nagy luxus kezdett

a magyar köznéi)en uralkodni, hogy kénytelenek voltak a vár-

megyék a mesteremberekel kemény parancsolatok alatt némely

ruháknak készitésétöl eltiltani és az emberektl a száz forintos

bundákat, 70 s HU forintos czifra szröket, ködmeneket, 30 és 40

forinlos üngöket és gályákat a pandúrok állal lehasogatlatni.

"

József császái- reformjai és jobbágy pártolása, nemi-sak a

jobbágyság anyagi hel;^zetét javították meg, hanem egyúttal vá-

gyait is felkellellék. „Ugy meggonoszull az euiber a világon —
írja egy ITHö-iki magánlevél a nagy i)ék('sségben és gazdag-

ságban a i)arasztság, kivilll, hogy a felséges udvai- oly pártfog('»ja

a parasztnak a IVildes uraságok ellen, a uiilyeu sohasem volt és

már csak módjai ejlhelnék, uiindegyik megölné a földesurát,

;'iiiil»ái- világ tereuilésétl fogva a paraszt soha jobb gazdagság-

gal nem bíit, uiiul most, mégis felette szegényekuek deklarál-

ják magokat, gouoszságokkal ludváu, hogy inkább hisznek a

j)arasztnak, mint a nemeseknek.' '
) Kngedjk meg azonban, hogy

ez csak a dimántúli és a magyar alföldi magyar parasztra áll s

hogy ebben is sok :i/ e\lra I Inngaiiam-féle eU'ognllság és ön-

') MarczaU llvnr'ik: Mii^ívurnrszílg törtóiu'to II. .ló/.si'f korában.
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maeiival való iiK'iivlóg(MU''s, ilo ha a kiiltVildi ('Uouulallaii u1az(')k

véleményét vizssráljuk, azt tapasztaljuk, hoory közülük néhányan,

mint az ancrol ToKiison^) a macryar johbágysáu' helyzetét a többi

európai parasztsáeréhoz viszonyítva, iriírylendöuek tartja, de

esryetlen egy sem nyilatkozott a magyar jobi)á£ry álla])otíuól úgy,

mint az angol Coxe 177S-ban a lengyel jobl)ágyságér('»l : ..A k-
bl és zsindelylyel födött ház azt mutatja. Iiogy ott jol)!) ukkIú

HíMues lakik. Egész (*sa])at borzas kuvasz, koztíik iieliáuy j('> kopó

ugatja körül kocsinkat. A munkából hazatér i)arasztok majd-

nem a rr)]dre borulnak eltlíiidv. Halviuiy ajkaikon a dicscrfpssrk

a Jézus Krisztus csut'olódásnak lotszik. Minél iiik;'il>b szciníiLíyre

veszem ket, annál kevésbbé bírom elképzelni. Iioüt Mihaképen

miért dicsérik az Istent. Ktelük sz(M-skával kevert kenyér; vizel

és pálinkát isznak; olyan kunyhókl)an laknak, a hová sohasem

jut napsugár: füst és gz fojtja az embert, r)li a gyermekeket.

Ilyen vaezokban a robottól elcsigázva fekszik a családapa, mez-

telen gyermekeível rothadt szalmán: ott velr)k egy tVulél alatt

lakik a tehén borjával, a disznó malaczaival. "" ^^lgy mint e szá-

zad második évtizede végén egy utazó épen Oláhország paraszt-

jairól: ..Beesteledvén, egy kunyhóba húzódtunk meg, melynél

nyomorultabbat életében egyik sem látoll kr)züliink. \'al(')ságos

troglodita barlang volt. Majdnem egészen nyill és szárnyas házi

állatokkal telt eltéi- vezetett be egvf<)ldala11i helyiséirbe, m(>lybe

három lé])csn mentünk le, a hol kél asszonyt és liái-oni gvere-

ket láttunk guggolni a tzhelyen ég rzsevesszk inellcll. 'IVn-

sam volt Nubiában és Egvpiomban, magam is lállam Fiindand,

(iíirögország és Szicília kunyluat, de mind a kelten kénytelenek

voltunk bevallani, hogy soha egyetlen éjszakát sem t()ltöttünk

ennél Fiyoinoinltabb lyuklian."-)

..A fold jíivcílelme- - mondja Mon1e.s(|nieu — kevésbl)é luug

termékenységétl, mint a lakosok szabadságától." Ha ezi a sz('»1

:

szabadság, a mveltség kifejezéssel helyettesítjük, mindjárt

megkapjuk a kulcsol annak magyarázalához, hony niiérl volt az

'j TraveKs. i:i2. 1.

) William Mnrmichacl: .Journoy from Moscow to ('onstantinoiiole.

London. 1K19. lor,- -inr,. ).
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oláhság Erdély azon vidékén szegény és nyomorult, hol a m-
velt szász jólétben úszott és a munkásabb s felvílág(jsiiltabb ma-

gyar is elviselhet anyagi existencziát tudott magának terem-

teni. 1786-ban Erdélyben a jobbágyság egy rósz termés esztend

miatt, majdnem az éhenhalás állapotába jutott. József császár

biztosokat nevezett ki az éhség elhárítására s ezek jóformán egy-

hangúlag sietnek konstatálni, hogy a legnagyobb bajt az okozza,

hogy az oláh parasztság tudni sem akar a munkáról s ha könny
szerrel nem tud megélni, hát azonnal kiszökik a gyéren népesí-

tett nyelvrokon Moldvába és Havasalföldre.^)

Az erdélyi oláh jobbágyság földesúrhoz való viszonyának

vizsgálásában nem szabad szemünk ell téveszteni a román nép-

nek úgyszólvén vele született irtózását a munkától. Wiliam Wil-

kinson Romániáról 1842-ben írott tanulmányában ezeket írja

:

.,Es végre az ember, a természet e fmve is, itt nehézkes és

lágy. Nincsenek eleven érzései, nincs jellemében semmi energia,

s ezért valóságos természetes irtózást tanúsít minden testi vagy

szellemi munkától. Természetesen ez a hajlam morális okokb(íl

is származik, de Komániában a fizikai okok is tényleg legalább

annyira közbejátszanak, mint az erkölcsiek." E fizikai okok közé

tartozik, és pedig els sorban az oláh paraszt rósz táplálkozása.

..A román miuikásokiiak nincs annyi dinamikai erejök a nuui-

kára — írja l)r. Félix, Románia egészségügyi ffelügyelje —
mint a más országi )kbeli munkásoknak. Oka ennek frugalis táp-

lálkozások és túlságos bjtölésök."-) Az osztrák-magyar monar-

chia népfajai között — írja Derblich — egy néhányan rendkívüli

hiányos táplálkozásnak, és pedig a vallásos böjt miatt, melyet

szigorúan megtartanak. Ilyenek a románok és a ruthének, a

melyeknek njonczai gyakran a sorozásnál megdöbbent példáit

szolgáltalják a gyengeségnek és testi er liiányának."^) Az er-

délyi l'íildesúr munkiiercjénck legnagvold) részét ezek a munká-

') Marczali Henrik: Magyarorszáj? története 11. József korálmn.

'') Ih: (\ J. hlrati : *> piifíina din Istoiia ('outiniporana a Koiuuiici.

Hiiciirosci. 1880. 'J'_'7. 1.

') I >erblicli : l)io .siiiuilirlcii Kranklioiton d'T Wclirplliclitijjon in < 'ster-

íviclil'nffarn. 1878. 82. 1.

Ití
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tói irtóz(') és ii munkára fizikai individualitásuknál íofva egy-

aránt kóptolon ntnián ]>arasztok alkották s ííjy kíuinyíí olcfondolni,

lidíry a niunkaaiitj loldcsúr és amunkás joijbáííy között, els sor-

ban nem a Jobbágyok politikai szabadságának hiánya tette

annyira feszültté a viszonyt. A nemesség a románsáirot az élet

gyakorlatából ismerve, nagvon jól tudta, hogy mid("m ttn-hein

könnyíteni akar, nem politikai jogok megszerzésére törekedik

voltaképen, mint azt a mull század l'elviláLrosultságának theore-

tikus ín'ii a magok itlealis szemüvegén látták, hanem eíjyszerüen

attól a munkaminimumtól is meg akar szabadulni, melyet az ön-

fenntartás gondja a Maros, Szamos és a két Küküllö elécrgé ter-

mékeny vídgyeiben is rákényszerít azemberre. ha emi)erhez méltó

UKKlon meg akar élni.

Egyáltalán nagy tévedés még a régi erdélyi földesúrban is

kivétel nélkül jiarasztnyúzó és vérszopó zsarnokokat látni. Igen

sokan voltak koztok, kik a koreszmék befolyása alalt szintén

szivükön viselték jobbágyaiknak j(')létét és azt iparkodtak saját

érdekeikkel meueüyeztetni. Nemcsak Kazinczy felesége ápolla

a házaiknál felkeresett betegeket i)atikál)ól vett szerekkel, étel-

lel, itallal és adta oda mellét az éhes paraszt csecsemnek, kinek

anyja betegen feküdt a nádfödel kunyhc) kemény ágyán, hanem

akárhány nagyúri nemes asszony, báróné és grófné is, — és így

bizonyára nem állított a valósággal ellenkezt Trenck bán'),

midn „A nemes szivíi mayyarohhoz" írott levelében a magyar

viszonyok éles hangú ócsárlása után is úgy találja, hoiry ..ama

nagyra magasztalt szabad Angliaországban a kiizember jobban

n_vomatik, mint Magyar- s jobban, mint Törö.korszúgbiJ.n."

A paraszl helyzete a mull század végén nem anyairi, csakis

jogi és a mi még ezt súlyosabbá telte, társadalmi szempontb(')l

volt Magyarországon súlyos és lealázó. Az 178-iki népszámlálás

adatai szerint Erdélynek és Magyarországnak összesen Horvát-

országot nem számítva, — mintegy S'o millió lakosa volt s ebl)l

nemes ember mintegy 400.000. 8 ha most e számokat a foldbii-

lokkal (isszehasonliljuk, úgy találjuk, hogy a nenuvsségaz ország

összes lakosságának alig teszi huszad részét s ez a huszad rész

eltekintve attól, hogy tényleg nem katonáskodik, semmi ad(')t

nem fizet és semmi Icrlu-t nrni \ isel. :i földnek ininlegv '"' „-arl
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részét birja és a többi ^^'90-ad része pedig katonáskodik s ^dseli

az összes adóterheket s mégis alig birja az ország földbirtokának
* .20-SLd részét. Azoakivül az úr nemcsak birája jobbágyának,

iianem rendri hatalmat is gyakorol fölötte és pedig a közrend

ürügye alatt igen gyakran saját érdekében.

Ellenben a nemes ember tagja a szent koronának, maga is

kis király,— alkotja a legális nemzetet, az övé a haza minden
szabadságaival és jogaival egyetemben. Övé még az ország

történelme is és a parasztnak semmije sincs mmikája bérén

kivül, mindene a földesúré. -Egy magyar nemes ember — írja

Aranka \) — megkülönböztetett dolog a maga paiasztjától —
olyan megkülönböztetett, mint egy tiüajdonos személy a maga
tulajdonától. Ennek — már tudniillik a parasztnak— mint maga
tulajdonának minden boldogságán teljes tehetsége szerint igye-

kezni tartozik és nemes szivvel igyekezik is, de hogy mellé,

egy korona tagja mellé a maga parasztja egy rangba, egy szám
alá tétessék, annál inkább, hogy maga az eredeti nemzeti

méltóságától megfosztatván, arra az alacsony sorsra vettessék,

melyre a természet és a gondviselés az parasztját hívta és

minden paraszt terheket vele együtt viseljen, ez a fönnebb em-
lített nagy és szörny igazságnak mássá volna. A mit törvény

szerént a htlenségnek vétkén kivül élnem veszthet, azt tle egy

tollvonással, egy nyüves okoskodással (ért.sd vitiosus sillogismus)

elvenni nem lehet. Ezt látszanak vala némely rossz tanácsosok

akarni. Mert azt mondották : etjyik ember a társaságban olyan,

mint a másik. Mely a Mátyás király igaz.ságánál is erszakosabb

igazság. A törvény és az igazság olyan adás-vevés természet
dolog, mint a pénz: hol miképeu élnek vele — annyiba jár.

A mi a Lajtán túl igazsáu-, az a Lajtán innen nem mindenkor

i igazság."

Ez az a j)atrimoniali.s nézet, mely a régi magyar nemesi

világ gondolkozását és jogi felfogását annyira és oly makacsul

jellemezte. Miért volna ez szégyen vagy hiba, mikor Aranka

okoskodása szerint ..Angliában nagv és mind icnnészet szeréin

*) Coiicha Gjiözö; A kilenczvenos 6vPk reformeszmí'i. <Mcs^^ könyv-

lár 10r>. szám. IHH I.

Ili-
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való, mind törvényes különbség vasrynn ;iz Anglus és Irlandiis.

az amerikai és az indiai tartományok és nemztök, a fehérek és

a szerencsétlen léketek között ; ezek többet vagy kevesebbet

mind törvényesen különböznek. Ki merné okos ember létére az

angliai parlamentnm eleibe azt Ítéletre bocsátani, hogy ezek

mind egyforma szabadságnak részesei, mivel, hogy mind egy-

lormán embereik V" Ks Arankának igaza volt, mert különben

aligha Írhatta volna e század elején Bm-ns, a skót parasztból

lett költ, vádolván az angol társadalom kiváltságosait : a pap-

ságot és nemességet : ..Nagyon lesujti* látni, hogy egy ember,

kinek nincs annyi tehetsége, hogy maga erején naponként

S garast keres szabó legs'en, kinek lelke nem ér )i fillért, miként

találja meg és élvezi azt a figyelmet és kitüntetést, melyet a

szegény géniétl megtagadnak Az ember azonban mind-

ennek daczára is ember és a paraszt épen annyit ér, mint a lord.

líjen, van a természetnél fogva is nemes ember és csak ez a

nemes ember, mert a rnha a szalu') dolga, aczimpedigakanczel-

láré. Az egyetlen és igazi nemes levél egyenesen a mindenhat(')

Isten kezébl jön."

Biunsnek is igaza van. csakhogy sz;iz évvel ezoltl a tVild-

kcrekségének egyetlen dikasteriumában vagy i)arlamentumábaii

sem igen méltányolták a mindenhat('» Isten kezébl jött legiga-

zibb nemes levelet s többre becsülték mindenüti azt a gyarló

kiityabrt, melyet a kanczellár és n fejedelem ali'niása teil éi--

tékessé.

Aranka német kritikusa a göttingeni Staatsanzeigerben

ezeket a i)olitikai nézet(;ket brutalisoknak bél\'egezte, a melyek

megérdendik, hogy ..felkeljen — nem egy Hóra, hanem egy ha-

talmas és felvilágosult emberbarát (talán II. József? Szerz/ és

visszakergesse ez ó-magyart, ki nemcsak magában gondolja,

hanem le is írja azt az endjertelen nézetet, hogy maga a termé-

szet helyezte a polgárt és a |)arasztot alacsonyabb fokra és hogy

a paraszt a nemes ember tulajdona, melynek jólétéi-öl tv. utóbbi

nemesszivi'ien gondoskodik ; mint magvai- Mikiérl, vissza-

kergesse (»zt az ázsiait, ki ép oly kevéssé fogékony az európai

knlturával szemben, mint egy tonik, - Turjánba. Imi !K)() évvel
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ezeltt legelt.'" E tudós német kritikának — mint Coneha ^) ieren

helyesen megjegyezte — az az egyetlen hibája van, hogy elfe-

ledte megmondani, hová kergessék azokat a göttingai tudósokat

és német fejedelmeket, kik, ha nem is mind a múlt századvégén,

de annak els felében hasonló patrimonialis nézeteket vallottak.

Korunk politikai közvéleményének emlékezete nagyon
rövid, különösen az olyan kérdésekre vonatkozóan, a melyeket
bármin tekintetbl is szenvedélyesen szoktak vitatni és e miatt

hajlandók vagyunk a multak megítélésében is elszeretettel al-

kahnazni korunk eszméit és nézeteit s így czélzatosan vagy
akaratlanul pohtikai és társadalmi követeléseink érdekében

meghamisítjuk a multat. Ez a hiba különösen divatos beteg-

séggé lett a régibb korok sociahs kérdéseinek megítélésében.

E fennebl)i kitérésre is azért volt szükség, hogy az olvasót elve-

zessük arra a történelmi nézpontra, a melynek elfoglalása

nélkül az 1790-iki erdélyi (jrszággylés politikusainak felfogását

és eszejárását helyesen meg nem ítélhetjük.

Visszatérve az 1790-ki országgylés jobbágyügyi tárgya-

lásaira, meg kell még említenünk, hogy a jobbágyok szabadkol-

tözködése éhen a.ieghatározottabb álláspontot a székelyek fog-

lalták el. Még csak abba sem akartak belenyugodni, hogy egy
bizottságot válasszanak a tett elterjesztés részletes tárgyalá-

sára. Ezt sikerült is megakadályozniuk annyiban, hogy ismételt

kísérlet után t-sak az április 1-én tartott ülésben lehetett az

indítványozott '2'2 tagú úrbéri bizottságot megválasztani.

A bizottság elkészült munkálatával, mely a június 3-iki

ülésen került tái-gyalás alá. A terjedelmes munkálat lényege a

következkben foglalható össze: a jobbágvság fenmarad, a

szabad költözést nem engedélyezik, de minden, idközben be-

csúszott visszaélés eltöröltetik.

A bizollság javaslata ellen elször gróf Teleki ,l('»zse,f enu'lt

szól. liár a jobhágyság — úgymond — az ország torvényeiben

gyökerez intézmény, de tekintettel aira, hogy ez már megszihit

a IVlviláudsiill ein'('>pai ;'dlainokban s liog\ a most foly(') magvai'

') A kilc'iitzvi'iH's 6vt'k roformoszm6i és elözmónyoik. Olosó Könyv
tár. 19!t. 1.
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országgylés is eltörölte s hogy a kor szellemével és a modern

eszmékkel ellentétben áll, ii szabad koltözkíklés jogát meg
kell adni a jobbágyoknak. A szabad költözés megadása a íöldes-

urra még elnyös is. Ha ez meg nem adatik a jobbágyoknak,

akkor a szegénységre jntott dolog-tehetetlen jobi)ágyokal a

földesuraknak kell eltartaniok, mig a szabad kíiltözködés jogá-

nak megadása következtében a szoros viszony a földesúr és

jobbágya között megsznvén, az elbbi nem lesz köteles az

utól)l)it dolog-tehetetlensége esetén is eltartani.

Kllenben gróf Teleki Miliály és báró W'i'sselényi Miklós ez

alkalommal is a szabad kíiltíizködés ellen nyilatkoztak, inert lia

e jog meuadatik. a jobbágyok elvakítva a szabadság gondolatá-

tól, elfogják hanyagolni a kezökbe bizott j()bl)ágyi)irtokot. Kü-

lönben II. József is belátta, hogy a megadott szabadköltözködési

jog min károkat okozott s azért ezt késbb kiadott rendeletei-

vel a lehetleg korlátozni igyekezett, úgy hogy tényleg késbb
a jjuszta névnél egyéb nem is maradt meg belle.

Hasztalan emeltek szót a szabad kr)ltr)zkr)dés mellett bár('>

Kemény Simon, Naláczy és Tri fjegyz, hivatkozva arra,

hogy az erdélyi rendeknek, kik a Magyarországgal való egye-

sülést annyira szivökön viselik, marosak azért sem szabad e jog

megadását (^llenezniíik, mert a magyar országgylés is megadta,

— a több.ség makaesul ellenezett minden reformot. (ir('»f Nemes
János háromszéki királybíró nemcsak a maga. de az összes szé-

kelység véleményét is látszott tolmáesoíni. mikor azt mondotta,

hogy egy oly alaptöi'vényt és lényeges intézményt, mini a job-

bágyság, egyszeren a király óhajtására eltörülni annyi volna,

mint vele alkalmat szolgáltatni arra. hogy a király más, talán

még fontosabb t()i*v('Miyek és intézményiek eltiirlését is k(>vetel-

hes.se.

Hogy a székelyek mennyire ellene voltak a jobbágystigot

illet minden reformnak, azt igen rikítóan jellemzi az úgyneve-

zeti Derzsi-eset is. Tíirtént ugyanis, hogy 'U udvarhelyi székely

község az oi'szággyüléshez kérvényt adott ln'. melyben elpana-

szolta, hogy eiszakkal és haiiiisságiíal nemcsak megfosztották

elbbi szal»:i(lsáL;aikl(')l és joltbágyokki'i telték, hanem saját

székely biilnkaikal is elvetlék, a mennyiben jobbiígy birtokok-
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nak nyilvánították. Kérik az országgylést, hogy sérelmök meg-
vizsgálására küldjön ki egy részrehajlatlan bizottságot és a

vizsgálat eredményéhez képest tétessen igazságot. Mikor e kér-

vényt az elnök a gylés tudomására hozta, a székely követek

egyhangúan egy Derzsi Pál nev üg3r\^édet neveztek meg annak
szerzje gyanánt, a ki már 1793-ban is hasonló bujtogatással

zavarta meg a köznyugalmat és nemcsak gyors intézkedéseket

sürgettek, nehogy a székely jobbágyok között lázadás törjön ki,

de egyúttal annak szerzjére is a legsúlyosabb büntetést kérték,

azért, hogy ezt a szerencsétlen dolgot mindjárt születése pilla-

natában elfojthassák és elejét vehessék minden szerencsétlen

következménynek.

Nem is lett volna semmi a jobbágyok szabad költözködési

jogából, ha a kormányzó közbe nem veti magát. Többszörös fel-

szólalásának és energikus rábeszéléseinek lett eredménye a 2lj.

és 27. törvt'nyezikk, mely a koronától módosítva, 17íJ2-ben nyert

szentesítést. A 26. törvényczikk a szabad költözködés feltételeit

és módozatait a következkben állapítja meg

:

1. A költözködés csak Hzent-GycU'gy napja táján eshetik

meg és a földesurát elhagyni akaró úrbéres tartozik az azt meg-
niegelz Széni -Mihály napja körül az iránti szándékát kinyi-

latkoztatni s az szi vetést is, a mag és munkabér megtérítésé-

nek feltétele alatt elvégezni, különben a hanyagságából követ-

kez kárt mind a kozkinestárnak, mind a földesúrnak mcíitérí-

teni k(")tcles.

2. Mieltt kíiltozködéshez kezdene az úrbéres, k(')teles a

maga helyébe mind a közterhek iiordozására, mind a földesúri

szolgálatra épen olyan alkalnialos egyént állítani, mint volt

;

továbbá földesurától a megengedett költözködésre felszab:ulit('>

levelet nyerni, melyet az helj-es ok nélkül meg nem tagadhat és

^éí2^e megnevezni a/(»n h(>lyet, a hová koll<")Zin' fog.

'I. I^^l nem koltozliclik az ui'l)éi-es, nng a \ ái'uiegvt' vagy
1is/1\ ís('I(")S(''l;c ('I(")I1 tis/t;'il)a lio/ando a/on adósságait, melyekkel
fiildcsui'ának tartozik, ki nem lizelle és a reá rótt k(>zadó1 is

járaii(l('tsáuaival együtt he nem szolL;állat1a, azon esetben, niidtin

más laluha szándékozik k("»ltr>zni.

•1- Ha valamely lelken lakó isahid i'il'V mei^s/aporodnek.
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hogy abban nem férne s magát abbc'il nem t;n-1h;iliiá cl. a más
lakhelyet keresni kivánó gazda, teljesítvén a leuiiehbiek szerint

teljesítendket, elköhözhetik: de csak azon feUétel alatt, hogy

a telekben maradandó gazdák úgy meg ne gyengíttessenek, hogy

gazdasj'ignk folytatiisára, nri szolgáhittételre, a k<»zadó fizetésre

s közterhek hordozására alkahnatlanokká váljanak.

Ö. Ha a tVildesur és nrbéres egymással meg nem egvezhet-

nének a k()ltözködés fehételeit illeten, az illetékes tíMvényiiató-

ság tiszteinek kíitelesséac a telek krtzr»lti kt-niést ezen ttirvény-

ezikk értelmében eldíuiteni s ha az úrbéres követelései alapta-

lanf)knak találtatnának, tet elégtételre s illetleg engedelmes-

ségre birni ; ha pedig a í'íildesur a feltételek teljesítése után is

nem akarná elbocsátani nrbéresét, neki a költözködhetésre fel-

szabadító levelet adni.

b. A földesúr a megegyezésével kíUtrizkrxIö úrbéresének

készpénzbe került építményei becs szerinti árát tartozik kész-

pénzzel kifizetni, azokat az nrbéres kül()nben másnak is elad-

hatván, az épitéskori munkája bérét is a H. K. íl R. 80.cz. 7.vj-a

nyomán követelhetvén, de a melyet a földesiu- nem tartozik

készi)énzzel fiz(>tni. kifizethetvén becsár szerinti ing(')kkal is.

Egyéb javitásai becs szerinti árát is meg kell az úrbéresnek

téríteni, a réteken és szántóföjldeken tett irtv:\nyokét azonban

csak azon esetben, ha a tol(l<>sur engedelmével tétettek s hét

esztendei haszonvétel :iltal az úrbéres azokra fordított miuikájii

bérét még ki nem veliette volna; az erdkben, földesúri engede-

lem nélkül tett irtásokért s hanyausága miatt történt minden

romlásokért az úrbéres tartozik földesurának becs szerinti

kárpótlással.

7. Valamint az nrbéres nem tartozik k:n-p(')t lássál azon ká-

rokért, melyek nem gondatlansi'iiia, hanem az id viszontagságai

miatt tíirténtek : úgy a földesúr is az úrbéres készpénzbe került

építményeinek csak a k(')lt(")zéskori becs árát tartozik nKVulé-

i'íteni.

c) A nyelvkérdés.

Hri/'l'ntlorf jellemzi a joze/htus korszcüihan elalélt, de a: vkkor iijra feléledt

iiiainiar nemzeti Hzellemet. A maifi/ar ni/elrért raló liH:;/al(>ni ekkor méij rsak

HZ'ilmalüz V(dt. Gróf (í//itliii Józxef itiditvúni/d a maifi/nr iiifelc érdekíheu.
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A székelyek és szászok halasztást kérnek. A rendek elnöke Gyulai indítványára

támaszkodva, kérdi nem volna-e czélszerü a kormányszékhez e tárgyban egy

küldöttséyet meneszteni ? A küldöttség megválasztása. Rosenfeld nyilatkozata a

német nyelv érdekében. Miért uralkodott ez országgylésen ellenszenc a szászok

iránt í* A szász küldöttek magatartása a kormányszék eltt. E magatartás fel-

iiigerli a más két nemzetet. A támadt vita lefolyása. A kornumyzó békít közbe-

lépése. A kibékülés.

„Hogy az emberi szellem — írja Heydendorf önéletiratá-

ban ^) — minden idben és körülmények között mennyire tud

azoknak bivetelményeihez alkalmazkodni és azok szerint csele-

kedni és azok eltt meghajolni, például szolgálhat arra a

11. József-féle kormányzat ideje Az erdélyi nemesség a

német nyelv megtanulásában akkora erfeszítést fejtett ki,

hogy csak kevesen voltak köztök, kik nem tudtak németül be-

szélni és írni és egyéb külsségekben is majdnem egészen néme-
tekké lettek. Majdnem mindnyájan német ruhát viseltek és azok

is, kik még magj^arosan öltözködtek, a mentére német kabátot

öltöttek. Hajukat is egészen német divat szerint sü1<')tték és haj

-

porozták és mélyen, majdnem felismerhetetlenül el volt takarva

az id szellemétl az önikí'ilt magyar lélek és csak néha-néha

csillámlott el egyes cselekedetekben vagy bizalmas beszélge-

tésekben. Maga Bánfíy gróf, a kormányzó is Szebenben a joze-

fiuus korszakban csattos czipben, harisnyában, egyszóval egész

jiémetesen öltözve járt. Mindig németül beszélt s ha néha a

mágnások társaságában magyarul szólították meg, még annak
is németül feleli, ki a német nyelvben nem volt valami nagyon

jártas."

„Mihelyt azoiiltaii a nagy -)(')zsef császár behunyta szemeit

s kormányzatának vége lett, egyszerre kormányzatának szel-

leme és (ílvei is kialudni látszottak Egyszerre megválto-

zott az (Hz korszak szelleme és magatartása. A nemei nyelvel

rögtön számzlek és m magyar nyelv nemcsak a mindennapi

életben diadalmaskodón a nemesség kí'irében, hanem hi\atalos

nyelvvé is lett, úgy hogy a nemesséu' és a nagy urak k(»rében

') liiiddlf Thcil : .Vlicliac'l <"oiii'inl von llovdoiuiorf. Kin S»»lhstl>ii>-

griil)hit'. Archív dcs N'croiiu's fiir siol)L'nliiii'^is('lu' Laiuii-skuiuK'. Ni-uf

Folgü XVII. I. fzt. 'JÜ7. 1.
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ezentúl egy német szót sem lehetett hallani. Maua liáiilly kor-

mányzó sem besziHt többé németül. A magyar tudósok is eü'y-

szerre feléledtek és neki bátorodtak. Elkezdették a magyar
nyelvet finomítani és emelni. Nyelvtanokat írtak, hirlajiitkat.

havi folyóiratokat szerkesztettek és hogy az idegen nyelveket

feleslegi^ssé te<ryék. elkezdették a kiilf()ldi niíivekd mauyarra

lordítaiii."

..A német szokások, öltözet, hajdísz egy rövid hónap alatt

kimentek divatból és a magyar híilgyeket az elbbi némt't fök("»tö

helyett magyar csákóban, kalapokban s rövid mentékben lehe-

tett látni. A férfiak is felhagytak a porozott hajviselettel s magyar
módra rövidre nyíratták hajukat és bajuszokat egész fiilrtk tö-

véig megnövesztették s az elbbi térdig ér kabát helyett, rövid,

csak csipöig ér mentéket viseltek s az eddig rövid keskeny

kard helyett hosszú és széles kardot. Maga Háníl'y kormányz(') is

levetette a német öltözetet s magyarosan, kékes báránybr prémes

mentét öltött. A nemesség megyénként egyenruhát oltott. Egyik

megyében barna, a másikban kék, a hai-madikban zöld volt az

cgyciu-uha. Ezeket az urakat én májusban német r>ltrtzetben

hagytam Xagy-Szebenben s mikor deczemberl)en Kolozsvárra

jöttem az oi-szággylésre, egészen magyarrá átváltozol tan lállam

viszont."

„Mindjárt megérkezésem els estéjén gróf Bán Hy kormány-

zóhoz mentem estélyre, a melyen rendszerint a haza legkiválóbb

cmbí'rei voltak (összegyülekezve. Miután a legtöbbjével ismeret-

ségben voltam és láttam is elbbi alakjukban s öltözékeikben,

egészen elbámultam a nagy változáson. Els, akivel e társaság-

ban találkoztam. l)áró Kemény Simon volt, egykori alelnöke a

királyi táblának s akkoriban hivatalfnököm, most pedig Kolozs

vármegye fis{)ánja. Eszi-evette, hogy a tolongó tíaneg közi'Ut

öltözete miatt nem ismertem fel, mert hiszen elbbi felsütött

haja és fürtjei helyett rövidre nyírott haja volt s elbb sima fels

ajakán nagy bajusza. Hr)vid megyei egyenruha volt rajlasolda-

li'ui bosszú, széles kard. Hozzám jíitt s üdvözölve engem, felém

nyújtotta kezét : „Kíivetem a méltáságos fispán ui'at. ebben a

k('>n1osében majd meg nem ismerém" mondi'un neki. ..Már

ez a mi keflves kf'inlí'isünk lelcjé. 11a leuiiajieb'ilt ill lelt
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volna a méltóságos úr, még másképen látott volna. Akkor pan-

tallér s karabinyos is volt rajtam. En vezettem be a vármeg^'e

nemességivei a comissarius regiust Kolozsvárra" De leg-

inkább feltnt a megfigyelnek a magyar nemzet szelleme. Egy
egész évszázadon át azon igyekeztek, hogy érzelmeit törvényei-

hez és szabadságaihoz való ragaszkodásától más elvekhez vezes-

sék s ezekhez szoktassák, s íme egyszerre kitör a régi szellem, a
hazai alkotmánj^hoz való szeretet, mint azt az országgylési

jegyzkönyvek tanúsítják nyilvánvaló bizonyságául annak, hogy
a népek érzelmei elrejtzve is fennmaradnak s kedvez alkalom-

mal régi alakjukban nyilvánulnak."

Alig lehetne plastikusabban rajzolni a josefinus rendszer

bukása után kitört nemzeti visszahatást, mint az egykorú szász

Heydendorf rajzolta e sorokban. Száz esztendeig azon igyekez-

tek, hogy a nemzetet fajának és nemzetiségének szeretetétl

elidegenítsék és ez már-már annyira sikerült is, hogy az idk
folytán felöltött küls máz alatt alig lehetett észrevenni az ere-

deti magyar jelleget. J)e ime, megjön a nem remélt kedvez
alkalom sasokáig hamu alatt szunnyadt! parázs lángra lobbant.

A magyar nyelvért és nemzetiségért való ez els felbuzdulás

azonban, mint a késbbit.következmények megmutatták, csak

szalmaláng volt. Els, rövid ideig tartó fellobbanása egy késbb
nemes gyümölcsöket hozó nagy és hatalmas érzelemnek.

„A nemzetnek anyai nyelvéhez való mostani foiTÓ buzgóságában
— mondta már 17í)0-bon Decsy Sámuel ..Pannóniai Fénikszé"-

ben — nem igen lehet bizni, mert nem nemzeti nyelvünkhöz
való igaz hajlandóságunk, hanem nemesi szabadságainknak

elvítsztcsétl való félelmünk indította bennünk ezt a f()rr(')sáa'ot

és mihelyt amazokat ers fundamentumra ;\llí1liatjuk. uuiidjiírt

elfogunk nyelvünkrl felejtkezni."

Az ápi'ilis S-iki ülésen veldíill lel elször a nyelvkérdés.

A iia|)ir(!ii(l kunerílése után í^nd" (ivulai .l(')zsef a következ in-

dítványt tette : Fájdnlouiuial Ia|)aszliill:i. hogy az udvarlói jöv
nuidelelek idáin' idei^eu nyelven németül voltak logMlinazva

K idegen eiubei- aláiri'isi'ival küldettek le a koruiányszékhez.

Ezért szükségesnek tartja a/l a/, iiidi1váii\ t leuui. hogy egyrészt

az idegen nyeK im-llö/ése, uiiisiés/.t pediy a sxohau [ovuó lluber
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nev tisztvisel elbocsátása táigryábaii írjon fel az oiszá;ü:g'ylés

az udvarhoz. Báró Kemény Simon éhez még azt is liozzá akarta

tétetni, hoiív a kormányszék is tiltakozzék az ideoren nyelvhasz-

nálata és a külföldi tisztviselk alkalmazása ellen. A székelyek

és a szászok azt kívánták, hogy ez indítványokat most ne tár-

»yalják. hanem halászszák el a jöv ülésre, hoiry leL'^yen idej<)k

meirt'ontolní azokat.

April 12-én a rendek elnöke azt a kérdést intézte az ország-

üTÜléshez, hogy a Gyulay .lózsel' gróftól tett indítvány éi-telmé-

ben nem volna-e czélszer a német nyelv királyi leiratok tár-

gyában a koiinányszékhez egy küldöttséget meneszteni és tilta-

kozni a német nyelv használata és a küliVddiek hivatalra vab'i

alkalmazása ellen'? A küldott.ség már össze is volt állítva, mikor

Nagy-Szeben |)olgármestere, Rosenfcld Frigyes, a következ

nyilatkozatot tette: A szász nemzet egyetért a rendeknek úgy
Hul)er. nnt egyáltalán az idegenek hivatalokra Víib) alkalmazá-

sára vonatkozó nézeteivel, — de azt az indítványt, hogy a német

nyelv leirat visszaküldessék az udvarhoz és hogy ezután az ilyes

fajtájú leiratokban a német nyelvet ne használják, nem teheti

magáévá, mert ilyen iiKulon saját anyanyelve ellen nyilatkoz-

nék. Nincs azonban a szi'isz nemzet ellenéi'c az a kiváiis;'ii>\ liogv

a kir. leiiatdk jövre latin nyelven is, — melyei a szi'isz nemzet

jol)ban megért, mini a magyart — közöltessenek a rendekkel."

A szászok iránt már az oiszággylés kezdetén bizonyos

idegenség volt észlelhet, a mire okol az unió eskü letétele alkal-

mával tanúsított maguktai'tásával adtak. „Az a kérdés támadt

— írja lleydendorf többszíii- idézeti (Miéletleiratában — hogy az

az unió esküt min nyelven tegyék le. Ivgvnehány ifjú és ht3ves

szász k(')vet egész hangosan úgy nyilatkozott, hogv nnvel a

magvar nyelvben nem jáilasak eléggé és mégis csak érleniök

kell. li(tg\ mire esküsznek, az nnio esküi vagv néinel anyanyel-

vükön teszik le, vagv pedig lalinnl. 1 )e a szász követeknek

nagyobb és okosabb lésze. meuu'ondoh i'in. hogy nnuti'ui az

országgylés nyelve a magyar s nniiti'ni semnn bizonyíték sincs

arra voiia1koz(')an, hogy ezt az esküt valaha még satyáik is

akár német, akái' latin nyelven tették volna le. elli;il;irozt;'ik a

szászok, hogv eznUal is magvar nyelven teszik le."
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Éhez járult még az is, hogy a szászok véleményének tol-

mácsa, Kosenfeld, egyike volt a magyar és székelyrendek eltt

már egyéniségénél fogva is a legkevésbé népszer szászoknak.

Alig végezte be fennebb ismertetett beszédét, egyszerre csak

felhangzott a magyar rendek ajakán az erélyes tiltakozás e

szavakba foglalva: ..Menjenek hát Németországba!"

Ez alatt a magyar és székely nemzet küldöttei már útban

voltak a kormányszék felé s a gylés elnöke felszólította a

szászok közül kijelölt két küldöttet : Rothot és Hirlinget is, hogy

csatlakozzanak a küldöttséghez. Ezek el is indultak, de a szászok

elbb lelkkre kötötték, hogy álláspontjukat fejezzék ki a kor-

mányszék eltt is.

Mikor a küldöttség visszatérve a kormányszéktl, külde-

tésének eredményérl beszámolt, a küldöttség szónoka azt is

megemlítette, hogy a küldöttség szász tagjai a kormányszék

eltt ünnepélyesen kijelentették, hogy a szász nemzet a német

nyelv leiratok visszaküldése és a német nyelv kiküszöbölése

tárgyában nem ért egyet a másik két nemzettel. Miután e nyilat-

kozat megbízatásukkal homlokegyenest ellenkezik, a küldöttség

magát a szászok eljárása által sértve érzi és elégtételt kér. Erre

rögtön felemelkedett báró Wesselényi ^íikl()s és a legnyilván-

valóblj elégtételt követelte a szászoktól azért, hogy az ország-

gylés határozatának ellene mertek szegülni. Báró Jósika meg
azt jfigyezte meg, hogy a szászoknak nem volna szabad meg-

feledkezuiök arról, hogy magyar kenyeret (.^sznei^.

A szászok a más két nemzet haragját annak kijelentésé-

vel akarták lecsillapítani, hogy nekik nem volt szándékukban

senkit megsérteni és a sz(')ban forgó nyilatkozatot is azért tették,

nehogy úgy tnjék fel, mintha k a német nyelvre vonatkozóan

egyetértenének a más két nemzettel. E nyilatkozattal azonban

csak még jobban telingerelték amás két nemzi tagjait. Hariltu-z

székííly k()vet azi iiidítváiiyozla : vétessék jegv/nkíaiyvbc, hogy

a szászok e lépésükkel a más két iicin/.clfl iiagvmi iiicgsértel-

ték. Maga az (íliK'ik is úgv iiyilatkozdlt : azzal, luigy a szászok

külön iitasílásokal adlak küldöttjeiknek és pedig az <"t tudta és

beleegyezése iiélkiil, öt is iiiogsértelték, mini a gvíilés elnökei.

A kii;'ilyi ügyek igazgatója pedigazl indit\;in\<>/.la. liogv nnutmi
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ii szászok inecrsérti'ttt'k az orszúííe^ylóst e ni(inr,o sfdfmuH zá-

rassanak ki. ('seicy IVijeiryzö i)e(liír a/.t iiulílványozla, Iiküt a

magyar és székely nemzet kebelébl válaszszanak egy depiilá-

cziüt és azt küldjék el a királyi biztoshoz, hogy a szász nemzetet,

mely minden alkalmat lelliasznál arra, hogy a viszálykodás

almáját a rendek közé dobja, — ez alkalomból ntasítsa rendre

s ez által adjon teljes elégtételt a nagyon megsértett ország-

gy illésnek.

Wesselényi hasonl('» lartahnú felsz(')lalása után C'serey in-

dítványát a rendek ellogadták és a küldöttség el is ment a királyi

biztoshoz. A miu a küldöttség visszaérkezett, a teremben nagy

lái'nia és szenvedélyes lelindultság uralkodóit. A küldöttséü'

visszatérve, jelentette, hogy a kir. biztos kéri, hogy a rendek

foglalják Írásba panaszukat és engedjenek neki idt, hogy a

támadt egyenetlen.ség okait meglontolva, azokat elsinn'thassa.

A következ ülésben maga a kormányz('), gr(')t' Bán Ily is

megjelent, hogy a támadt meghasonlást tekintélyével és mér-

sékl szavaival elsimítsa. Fájdalommal tapasztalta — monda e

beszédél)en Bántly — hogy a mindnyájok által annyira (ihajtott

országgylést bizonyos félreértések megzavarták. Kgyetlen ház

sem lehet cl koronkéiii val<') félreértések nélkül, annál kevésbé

ez a három nemzet és négy vallás által alkotott orszáir. — de

éj)en ezért kell a félreértéseket a legnagyobb l)uzg('>sággal el-

oszlatni. Hivatala kötelezi, hogy segítsen e félreértéseket elosz-

latni s hogy ezt tehesse, meg kell vizsgálni annak okait és elz-

ményeit. Az els ok abban az általános bizalmatlanságban ke-

resend, mely a rendek közé mindjáit az országgylés kezdetén

becsúszott. A második pedig azon általánosan ismert körülmény

volt, hogy a szászok hozzájárulásukat az unió ügyében Bécsbe

menesztend futár küldéséhez megtagadták. A harmadik pedig

a mostani eset, a melyben a szászok magatartása t magi'it is

kellemetlenül érintette. Sokat gondolkozott, miként lehetne a

kívánatos egyetértést helyreállítani. IJitkán van alkalma az

üléseken jelen Idirlni s azért a sz(')baii foruí'i ügvet csak Jelen-

tésekbl ismeri. .\ magvar ('-s a székely neni/.el |)anaszt emeltek,

hogy a szí'iszok ket ismeretes lépéseikkel meLrs(''ilet1(''k. .\ szászok

j)edig an"<'>l panaszkodnak. Iing\- a mi'is kt'l nemzet velk szem-
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ben illetlenül és sérten viselkedett. A panaszf)kat meg kell fon-

tolni és a panaszkodüknak vagy elégtételt szolgáltatni, vagy

pedig az összeütközést békésen kiegyenlíteni. Az els eset az

idegen nemzeteknél azt a gondolatot ébresztené, hogy az erdé-

lyieknek van ugyan országgylésök, de nem tudnak vele élni.

A második ellí^nben a tanácskozások menetére üdvösen és gyor-

sítólag hatna a haza javára és üdvére. Az tanácsa tehát az.

liogy a szász nemzet tiltakozását vonja vissza és ha jövre

akármiféle ügyben megjegyezni vagy elterjeszteni valója lesz.

azt tegye meg a nyilvános ülésben. De másrészt arról is értesült,

hogy a szász nemzetet heves kifakadásokkal és illetlen kifeje-

zésekkel megbántották. Miután ezt helytelennek és illetlennek

tartja, mivel a szász nemzet az országgylésnek a más két nem-
zettel teljesen egyenérték és egj'enjogu tagja, a mely abban

jelenlegi kcivetei által van képviselve, felhívja a gylés azon

tagjait, a kik állítólag megsértették a szász nemzetet, hogy áll-

janak fel és magyarázzák meg tett nyilatkozataikat. Különben

a jelenlegi körülmények között a leghelyesebb volna az egészet

elfelejteni s még az országgylés jegyzkönyveibl is kihagyni,

nehogy nyomtatásban e jegj^zkönyvek megjelenve, okul szol-

gáljanak arra, hogy az idegen nemzetek a t()rténteket a rendek

rovására félremagyarázzák. A jegyzkönyvbl az egész dolgot

annyival könnyebben ki lehetne hagyni, mert az elnök és a f-

jegyz, kik a szászok lépésétl leginkább megsértettnek érezték

inagokat, ebbe bel(!egyeztek.

A kormányzó után azonnal szólásra jelentkezett Bruckeii-

1lial Miliály szász comes és a szász nemzet nevében kijelentette,

hogy ket a kormányzó nyilatkozata teljesen kielégítette és azért

(irömmel nyújt békejobbot. Nemcsak a tiltakozá.st vonják vissza,

de azt sem kívánják, hogy az országgylés azon tagjai, kik a

szász nemzet ellen sérelmes kifejezéseket használlak, s/avaikal

nyilvánosan inegiiiagyarázzák. Két feltételi azonban mégis

kik()1. I']lszor azt, hogy az egész dolog kiliagyassék a jegyz-

könyvbl, másodszor nynjtassék biztosíték, hogy jiivre a szá.^z

nemzet nem lesz többé ily(Mi sértegetéseknek tárgya.

A kormányzó iiruckenlhal e nyilatkozatát annyival orven-

delesebbnek találla, )nerl né/ele s/ermt kitíinl belle a szas/



- 250 —

nemzetnek nag-ylelk készsége uz egyetértés helyreállítására.

Keménj' íSimon báró a magyar nemzi^t nevében ugyan készsé-

iresen elfogadta a szászok feléjük nyújtott kezét, de kifejezései-

ben kevésbbé ömledez volt. Kijelentette, hogy a magyar és szé-

kely nemzetnek soha sem volt szándékában a szászokat megsér-

teni vagy valamiben károkra tenni és é}>en ezért kéri a szászokat

is, hogy fík is velk szemben hasonló érzelmeket ápoljanak, mcit

valóban itt az ideje az egyenetlenségek már-már veszedelmessé

váló tüzét eloltani. A mi azt illeti, hogy az egész dolog kimarad-

jon a jegyzkönyvbl, egy kissé megfontolandónak tartja, mert

a szászok lépése által az elnök és a föjegvzö hitelessége volt egy

kissé nagyon is megtámadva. Mindazonáltal, ha az illetk l)ele-

egyeznek, a két nemzetnek sem lehet ez ellen semmi kifogása.

Azonban kénytelenek mégis három feltételt kikíitni: 1. a szász

nemzet többé ne piszkálja a magyartöi'vényeket, lí. aszász ikmh-

zet a kir. biztoshoz benyújtott panaszát vegye vissza, .1 a kor-

mányzó nagyméltósága, a ki a kibékülést létre hozta, bizto-

sitsa a rendeket, hogy többé ih^en kellemetlenségnek nem lesznek

kitéve.

Alig végezte szavait báró Kemény Simon, hangos tet.szés-

uyilatkozatokban tört ki aterem minden zugában a rendek békés

indulata, mit még csak fokoztak a kormányz(') szavai, a ki saját

nyilatkozata szerint, úgy érezte ez alkalommal magát, mint

három olyan derék testvérnek az atyja, kiket sikei-iilt neki (egy-

mással kibékítenie.

Hrdély uniója Magyarországgal, a jobbágyok szabadköltö-

zése, a nyelvkérdés, a melyek késbb annyi vitának s annyi he-

ves haragnak lettek erjeszt kovászai Erdély közéletében, ily

m()don lettek vitatkozás és eszmecsere tárgyaivá az l7',M),'l-iki

erdélyi országgylésen s mintegv kiiiiduli'i jtoiitjaivá annak a

tíirténelmi folyamat fejldésének, melyben a román nemzetiségi

törekvések oly fontos és elkel szerepet játsz(»ltak. he nemcsak

ez elzetes és a román nemzetiségi törekvésekkel ok(jzati össze-

függésben álló kénlések kerültek az országgylés elé, hanem

magok a román nemzeti törekvések is és pedig, mint formulá-

zott politikai törekvés és kérdés.
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A Supplex libellus Valachorum.

IT. JózHef csáíizár refonnjainak hatdm a románságra. A románok hanyinfa

II resütHtionale edictum kiadása után. B. Wessdéniji Miklós inditványa a feje-

delem gonosz tanácsadói ellen. Beyseldag terve a románok negyedik törvényes

nemzetté tétele tárgyában. Beyschlag javaslata, mint a Supplejc libellus el-

futárja. Ö felsége a románok kérvényét tárgyalás végett Flórenczhöl leküldi az

országgyléshez. A kérvény felolvasása. Wesselényi nyilatkozata. A rendek Bobl>

pnsiii'iköt felelsségre vonják. A püspök mentegetzése. A Supplex libellus Yalaeho-

rum tartiilina. Fehdvasás után a rendek ad dictaturam adják. A kérvény átvizs-

gálására kiküldött bizottság jelentése. A szász követek nyilatkozata. A bizottság

jelentését latin nyelven kidolgozva Ö felségéhez is felterjesztették. A bizottság

jelentése, mint felelet a Supplex libellus Valachorum-ra. Tartalma e jelentésnek.

Az udvar a püspököknek egy kis intelmet ád kérelmök visszaküldésével egyidejen.

E kérelem, mint a románság politikai evangéliuma. Pozitiv eredménye a gör.

kel. vallás szabadgyakorlatáról szóló törvényczikk. A rendek álláspontjának birá-

latd szemben e kérvénynyel. .1 román katonatisztek kérvénye.

.lí'izscf csíiszár koiiiiányzatának idcjóiu' jjolitikai és közjoüi

tekintctlx'ii a román iirp Erdély három politikai nemzote közölt

úgy éli. mint az egykorúak mondogatni szokták: mint az égbe

nyúló hén-zek aljál)an azelirjtözött liget níivényzete. .lózsei" csá-

szár kormányzata az eddigi három politikai nemzet magas bér-

czeit lei-i)inl)ol\'án, iia]»viláüra hozta egyúttal a bérezek árnyéká-

ban j(') h)rmáii isincn'llcHÍil hip|i:mgó románságot is. A esászár

az a reltirmja, hoL;y a tci íilctileg is külrm szervezkedett három

]»oIitikai nrmzotet megszüntette s kimondotta, hogy jovöre nézve

a hi\ atalképesség csak a/, ei^yének arravalóságáboz lesz k(">tve.

a iiemzetiséiiie és valláslelekezetre \al(') minden tekintet nélkül,

a roniihiok elölt is megiiyilotla a haladás és a lejlridés útját. .\

szabadeKíi absolutisimis a roni;'ms;'iti- indixidualis rejlödéséiiek

nljáb(')| elliárilotla ininda/oii ;ds;iil;d\ okát, uielvekcl a ré^i rtMidi

17
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alkotmány számukra annyira ledontlietetlenné tett. A restitutin-

nale ediotiim azonban egyetlen tollvonással visszaállítván Er-

dély régi alkotmányát, a románságot is jogilag visszahelyezik

eredeti alkotmányon kivüli helyzetébe.

Jí'izsef császár reformjai úgyszólván új erjeszt anyagot

oltottak a monarchia minden népébe, minden tart«»mányál)a és

minden társadalmi rétegébe. Ez aránylaií ríivid, tiz éves reform-

korszak, az erdélyi oláhok felett sem siiliant »'l nyomtalanul. A
románság folyton szaporodó értelmisége, látva József rá nézve^

annyira kedvez alkotásainak összeomlását, nem akarta teljesen

tétlenül és minden remény nélkül végig nézni, hogy mint állít-

ják helyre azt a politikai rendszert, melynek keretében az ö né-

püknek semmi hely sem jutott.

_A február 4-iki gylésen — mim az 'iiszaLiüvíiJi's j'-üa /.o-

köny\'e mondjad — Háró Wesselényi Mikl('»s atyánkba jelentést

tészen arról, hogy mivel az elmúlt esztendknek lolyása alatt

hazánkban történt változásokat némelyeknek törvénytelen ta-

nácsadásai szerezték, szükséges lenne azoknak neveit a figaz-

gató tanácstól kikérni és az Approbált törvény i'-ik részének

8-ik titulusának tartása szerént. számadás alá húzni." Az(trszág-

gj^ülés Wesselényi ez indítványát magáévá tévén, a február 8-iki

ülésben összeállította mindazoknak neveit, a kik gono.sz tanácso-

kat adván a fejedelemnek, az orsziig törvényei értelmében bün-

tetésre méltók. E gonosz tanácsadi')k kozott volt a jozefinus kor-

mányzat egy bizonyos heijHchlafj nev hivatiilnoka is, ki a

negyedik nemzetnek behozatalát javasolta. A rendek e kívánsá-

gára a kormányszék azt felelte. hoL^y BeyschlaLT azon tervét,

melyben az országba a negyedik nemzetnek behozatalát java-

solta, nem bocsáthatja az országgylés rendelkezésére, mert az.

„udvari parancsolat mellett felkéretvén, () felségének felkülde-

tett." Ez a ik'yschlag ugyanis Jí'tzsef császár uralkudiisának

utolsó éveiben részletes tanulmányt készített arr()l, hogy Erdély

régi alkotmányát mikéi)en lehetne minden nagyobb rázk('>dtatás

') Az erdélyi három nemzetekbl álló rendeknek 1790-ik esztendben

tartott közönsí't^es g-y üléseikben lett végzéseknek <^s foglalatosságoknak

.Jegyzökönyve. Kolosvárott. MI)CCX<I l'.í) 1
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nélkül úgy átalakítani, hogy annak keretébe a románság, mint

negyedik alkotmányos nemzet, beillesztésnek, Beyschlag e ten'é-

rl csakhamar tudomást vett egész Erdély és mint magától ért-

het, a régi három nemzet tagjai felháborodással, a román értelmi-

ség — mely jrjformán ez idben még majdnem kizárrjiag f-sak

papokból áUott — azért is nagy örönmiel és megelégedéssel fo-

gadta, mert abban a már Ismertetett Klein Lnnocentíus-féle köve-

teléseket az idk szelleméhez módosított alakjában formulázva

ismerte fel. így készíti el s így formulázza a német Beysí^hlag

az erdélyi románság politikai követeléseit-

Az 1791. június 21-íki ülés jegyzkönj'^'ében e sorokat ol-

vassuk : „Ugyancsak a sokszor tisztelt Gubernátor úr 6 exeel-

lentiája eléadja a királyi biztos úr ö excellentiájának ezen folyó

hónapnak 20-ik napján költ levelét, a melyben rekesztette fel-

ségének Florentia városban a múlt pünkösd havának lí<-ik nap-

ján költ levelét, a mely mellett a mindkét vaUású oláh papi. ne-

mesi, hadi s polgári rendnek neve alatt O felségének az aránt

beadott könyörg levelét, hogy mivel ez hazában az hazafiúság

jussával való éléstl az idnek vi- _ í miatt elestének,

arra felsége kegyelme által \. - ík, a statusoknak

oly rendelés mellett küldi, hogy azoknak sérelmeket az 1744-béli

végzéseknek ^>-ík eztkkelyéhez képest rn . - Iják s abbeli

végzéseket O felsége eleibe lerjeszszék. . . : :As4j királyi le-

vélben rekesztett könyörg-levele az oláhságnak felette hosszas

léte miatt ide bé nem iktattatván, a királyi figazgató tanács le-

veles tárházában megtaláltathatik."

Ez a könyörg levél volt a híres ^Supplex libelius Valacho-

rumr Elzményeirl s a készítését megelz esetleges tanácsko-

zásokról jiiformán íunk. M - iUinyi

bizonyos, hogy az - - ..áriánál . iri ta-

nácsos fogalmazta a balázsfaln tudós kalu£rerek seintsésrével és

hog>' azt II. 1. )Z Boh^j 'likus

és Adamoiidi .. ...,,.;«, gur. ^ . . . . , .. .^ ... >e-

Mikor e kén'ényt felolvasták, mintegy — >. . irja')

') A medgyesi szász köretek Naplója. I^sd Xirgtauer t >r*

Refonnb«wegiingcn slb. 537. I
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('szrevehet az arczokon," Olvasása közben OEryszerre megkon-
dultak künn a városon a tüzoí jidzd haranirok. A teremben löv
követek és reoalisták helyökröl ieluíirálva, az ajt(') és az abln-

kok felé szaladtak, hogy mesrnézzék, hol ütött ki a tz"?

— Maradjatok helyeteken és ne szaladjatok !
- kiáltá

báró Wesselényi Miklós — mert elég nagy tüz éir ebben a h:\z-

ban, bár azt olthassuk el

!

Miulán a kérelem a i)ai)ság nevében is iratotl. a i-endek

azonnal kérdöi-e vonták a jelenlev gíir. kath. |)üsj)ök()t, houy

tudtával és bel(>egyezésével készült-e ez a kérvény V A ])üs|)rik

kijelentette, hogy a mi magát a kérést illeti, hogy a rduiánok a

nélkül, hogy negyedik nemzetet alkossanak, élhessenek azon

nemzetek jogaival és szal)adságaival, a melyeknek IVildjén lak-

nak, egyetért és beleegyezett, de a kérelem eladásmódjában —
stílusában — több oly ddinnvan.a mivel nem ért egyet s a nübe

bele sem egyezett.

A Supplex libelhis X'alachoruni larl ilma i'észletes és b
kiv<>natl)an a k<>vetkezkben foglalható (issze:

„Miután felségednek, mint a birodalom kormányzójának a

legmagasabb czélt és a legteljesebb igazságnak megtelel inten-

czióját abban véljük feltalálhatni, hogy úgy az emberi jogokat

általában, mini az állampolgári jogokat ainiak minden olyan

tagjára ki akarja terjesztetni, a ki az állam terheit viseli s azt

vérével és vagyonával l'eimlartani segít. Miután felséged gon-

doskodása ari'a irányul, Imiiy egyik nép a másikai ji».i;ai1(')l meg
ne foszsza és el ne nyomja, az oláh nemzet, melynek liaziija Kv-

dély nagyfejedelemségében van, e kéivsél bjitnrkodik felséged

trónjának lál)aihoz téve, a legalázatosabban kéiin', hogy régi jo-

gait adja vissza, azokat a jf)gokat, midyek minden állampolgárt

megilletnek s melyeket az elz századokban nem valamely tör-

vényes hatalom, hanem az idk mostohasága b)ly1án veszí-

tett el.')

') Ut 8ibi reddantiir pristiiiii .jura. i|uae omnibiis civiluis os.^cntiali-

ter arlhaerent, iniihnsiiue saeciilo suporioro nulla aiirtoritaie. scd ini<nia

dunta.\at tcnipDriuu illonim sorté ut mox oponolnr, cxspoliata luit.
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A kérelmezk ez általános jogokból indulnak ki, de köve-

telésük alapja gyanánt, mindjárt rátérnek a történeti alapra.

„Az emberi jogok — írja Rösler e kérvényre vonatkozóan —
melyek a Szajna partján lelkesülést keltettek, kénj-telenek vol-

tak az Olt vidékén történeti köntöst ölteni." Es ez nagyon ter-

mészetes volt, mert mikor mindenki át volt hatva a régi rend és

jogi állapotok visszaállításának gondolatától, jogot követelni

másképen, mint régi történelmi jogokra hivatkozva, nem is lehe-

tett. Erdély három nemzetbl álló rendjei eltt csak a történelmi

jognak volt értéke. Királyi oklevelekre, régi törvényekre val(')

hivatkozás volt legersebb fegyverk az erdélyi politikusoknak,

akár uj jogokat kértek, akár pedig régieket védelmeztek az ujitás

«*]lenében. Semmi sem lehetett volna a románok részérl hívsá-

gosabb kísérlet, mint tíirténelmi jogok és bizonyítékok helyett

a felvilágosodás korszakának eszméire vagy hmnanitarius elmé-

leteire hivatkozni s ezért nagyon érthet, ha a román értelmiség

kiirében arra a merész v;illalkozásra szánták el magokat, hosy
a kérvényükben óhajtott egyenjogúsítást úgy tüntessék fel, mint
egyenes és jogi következményét az egykor bírt si, de az idk
mostohaságai kíivetkeztében elkallódott s elfeledett jognak.

Mikor Klein Innocentius formulázta népe számára a maaa poli-

tikai követeléseit, akkor még e követeléseknek hiányzott igazi

történeti alapjok. Azóta azonban ez alap is elkerült az 1741 t')la

ismeretessé lett Anonymusban, kinek knMÜkája akkor a magyar
tudós világban nagy és állahiiios tekintélynek örvendett s vele

egybehangzóan mondhattiik a kérelmezk, hogy:
..A román nemzet Erdély ("tsszes nemzetei köz(")tt a leg-

légibl). Azon római gyarmatosoktól való származását, kiket Tra-

ján császár a második század kezdetével Dáciába hozott e tarto-

mány védelmére, bizonyítják a történelem tanuságtételei, a

szakadatlan hagyományok és rokonságuk a római nyelvvel, szo-

kásokkal és (!rk(")lcs()kk(;l. Traján császár utódai e tartományo-
kon egy néhány századig uralkodtak és kormányzatuk alatt a

kereszténység, és pedig ainiak keleti ritusa a lU'gyedik század-

l)aii iíy('»keret veri, IVilei; l'rotogenes (Jaiidentius, Niketas és

Theotimiis luizgólkodásai folyliiii, mint a/l a/ egyetemes e>:\

Iiáz1(")r1('iieleni is tain'tja. A/.onlian iiuir a 111. s/i'izadltan ke/.dei



- 262 -

tek a barbár törzsek a niinai birodalom e tartományaiba betörni.

Sikerült is nekik einiek némely részeiben bizonyos ideiíí állan-

dóan meg is telepedni, de azért soha sem sikerült nekik a római

nevet eltörölni és a római nralmat ttdjesen megdönteni. Kétsésr-

telen, liory már a W. századl)an tíibb meiíerösített hely. kül«t-

nösen a Duna partjain, a kelet-római császárok birtokában ví)lt

és hogy a tartomány bels részeiben a román elem oly ers volt.

hogy ez már a ^'IÍI. században az idegen Járom lerázása u1:'m

saját állami szervezetet alkothatott."

..Ez a szerencse különösen Dácia azon részének jutott, mdy
ma Erdély nevet visel. Ez ország román nemzetiség lak('»i az

idegen járom lerázása után egész a magyai-okbejöve1(^léig.tényb'g

saját nemzetíik kebelébl választott fejedelmiek alatt is éltek. .

."

..Mikor a IX. század végén a magyarok Tuhntum nev ve-

zérök alatt Erdélybe b<'t<")rtek. ekkor változott a lakosok román

neve olálivá. A legrégibb magyar ti'U-lénetín'mak. l>éla király

névtelen jegyzjének bizonysága szerint Erdélyben akkor a le-

jedelmi mélt()ságot (lelou viselte. A harczban, melyet hazája

védelmezésére a magyarok ellen viselt, szerencsétlen volt és a

csatában életével együtt elveszte birodalmát is. Fejedelmök szo-

morú végzete után a tartomány román lakói, kik vlach nevt^t vi-

seltek, felhagytak az ellenállással és mikor fejedelmök halálán'*!

értesültek mint azt Béla király névtelen jegyzje a magyar

vezérekrl szól(') történetének '27. fejezetében elbeszéli — sza-

bad elha1ározásb('»l békejobbot nyújtván, fejedéi míikké válasz-

tották a magyarok vezérét. Tuhutumot és hüst''u'r)ket esküvel

ersítették meg. Az idsebbik ( lyula. Tuliuluiii vezér uuokiijaés

has(»nl('>képen Erdély fejedelme, a X. században egv konstanti-

nájxtlyi ulazása alkalmával felvette a kereszténységet és pedig

a keleti egyházhoz csatlakozva. egy Hierotheus nev szerze-

test hozott magával, a ki késbb püspítkké lett, sok hívet sze-

rezvén az ország lakosaib(')l a keleti egvháznak, mint azt Timon

Sámuel is tam'tja .Imau-o anti(|uae llnnL'ariae' czimü könyve III.

fejezetében."

..Mik(»r a XI. században István király az ifjabbik (iyula

vezér legyzése után Erdélyi szorosai)ban a magvar királyság-

hoz csatoha. az Erdélvbeu él luaüvarok is a kei-eszlény hilre



tértek, de a iiyugoti egyház papjainak térít tevékenysége foly-

tán a nyugoti egyházhoz csatlakoztak. Lassanként a nyugoti

egyház kebelébe tértek át azok a magyarok is, kik elbb id-
sebbik Gyula vezér uralkodása idején a keleti kereszténységhez

csatlakoztak s így csak egyedül az ország oláh lakosai marad-

tak meg a keleti egyház kötelékében. A vallásbeh különbözség

mellett is azonban mind a két nép, magyarok és oláhok egyenl
politikai jogokat élveztek azon idtl kezdve, hogy Tuhutum
urnlkodása alatt egy állami szervezetté egyesültek. A rövidség

kedvéért elég lesz hivatkozni bizonyítékul azon szerzdésre,

melyet a k(jlozsmonostori káptalan eltt 143T-ben kötöttek s a

melyl)en ez a hely fordul el : ..Paulus ]\Iagnus de Vajdaháza

vexilifer universitatis regnicolarum Hungarorum et ^"alachorum

in partibus Transilivanieis."

..Ebben a szerzdésben a magyar és oláh lakosok egyeteme

Szent István királynak egy instructiójára hivatkozik, a melyben

az k jogairól és igazságaikról van szó, a mi bizonyítékul szol-

gál arra, hogy mindkét nemzet jogai és szabadságai azonosak

és egyenlk voltak. Bár még e szerzdés kiállításának évében a

inagyar, székely és szász nemzet egymással uniót kiHöttek, a

melyet a rákövetkez 1488. esztendben megújítottak, ez az unió

semmi kárára sem volt a román nemzet szabadságának és jogai-

nak, st mondhatni, hogy a román nemzet ez id után is a leg-

szebb virágjában állott, úgy annyira, hogy a legkitnbb iértiak

a román nemzet kebelébl a rendek szabad választása folytán, a

legnagyobl) kitüntetésekre és hivatalokra emelkedtek. Ezen ki-

tn férfialc sorába tartozott Hunyadi János és fia. Mátyás is.

Gétzi János, kinek családjából ma is élnek Dobokamegyél)en,

román nemesek. Józsika István, mint arról a történetíró Bethlen

Fai'kas is taniiskodik. Oláh .Miklós, kinek I. Ferdinánd 1548.

november L^'{-án a következket írtti: „Az oláhok, a te nemzet-

ségbelieid, n mini liiiKa van. a viláu felett uraikodoll iúnnától

.származnak s azért is nevezik magokat románoknak. .\ te fajod-

Ih'(1 sok kilíinö iiadvezér szánnazotl, igy Hunyadi .):'uios, a liires

Mi'ilvás kii;ily al\ja. kik luiud a ketten a te legkrizelebbi .seid-

lie/ tartoznak.

"

..Kgy sz('i\ak a loiuau nemzet a W II. szi'izadig miu»l;i •'
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Jügokkai, szabadságokkal és kivállságokkal élt, mint a lobbi

iiemzotrk. A XVI. században a magván ik. székelyok és szászok

vallás tekintetében négy részre szakadva : katboliknsokká. iiillie-

ránusokká, kálvinistákká és unitáriusokká lettek. Kzl a né.uy

vallást aztán az ország külíuibözo t()rvényei bevett valiásfeieke-

zetiil ismerték el s mint olyanokat az ország alkotmányái)a be

is iktatták. A keleti egybáz, a melyhez az oláh nép keresztény-

ségre való térése után állandóan tartozott, azért nem talált em-

lítésre az akkori erdélyi töi-vényekben, mert az volt a czélzal.

hogy elszói- a reformatio következtében keletkezett egyházak

jogi viszonyait rendezzék, a melyek közé tudvaleven a görög

keleti egyház nem tartozott. A gör()g k(>leti egyház Erdélyben

ekkor is még, mint elbb, a szabad vallásgyakorlat birtokában

volt és élvezett minden ezzel egybekötött más jogot is. A román

nép e kedvez belyz(>te, melyet annyi századon át úgy az egv-

házi, mint a politikai alkotmány ker('tél)en (''lvez(>tl, a XMl. szá-

zadban teljesen megváltozott. Ennek folyama alatt az orszáu-

t(")rvénygvüjt(Muényébe kiibaibóz s az oláhok nemzetére és val-

lására kedveztlen és kártékony trirvényczikkek csúsztak be.

így Ap. Const. P. tit. S. art. I. ...I('»llehet az oláh nemzetnem
tartozik az statusok k(")zé, d(^ mégis proi)ter emolmniMiluiii reciii

toleraltatik."

Pars. I. tit. íl. art. ..J('illelie1. hogy ;iz oláii natio csak proj)-

ter bonum i)ublic-um admittaltatott. méuis alacsony álla|t(it;'it

nem tekintvén."

Pars )]. tit. 1. ai't. Három iicinzcthi állván az orszáü' stb.

Pars 3. tit. ')>]. art. 1. .. Mivclliogy az oh'ili natiit i'('liui<'tja

nem tartozik a négy i-cccjjta i-('liui(')lioz" stli.

\'al(')ban megfoghatatlan folytatják a kéi-vényezk, hogy

miként találliattak lielyet ezek az artikuinsok az ország törvény-

ííyüjteményében. Az elszó és az approbatio egyaránt bizony-

ságul szolgálnak arra vonatkozóan, hogv (» torvénytárba csak

az lÖ40-tl, Erdélynek .Magyarországtól val('i elválása idejétl

kelt dekrétumok és országgylési végzé.sek vétettek fel. Igen, de

az ('U'ész 1540— lfj58-ig es idk()zben, sem az azt meiielz
idkben egyetlen olyan tíirvényczikkct sem hoztak, nielyhen

tényleg benne lett volna e Iiatái'ozat : .. Mi\<'| az ol.'ili natio iieiii
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tartozik a státusok közó és vallása a recipiált religiók közé, azért

egyik úgy, mint a másik, csupán propter emolumentum regni

admittáltatott." Minekutána egyetlen ilyen törvény sincs, fel

kell tennünk, hogy az ilyen káros kifejezések csupán a szerkesz-

tk figyelmetlenségébl és tévedésébl csúszhattak be a törvé-

nyek gyjteményébe. Hogy e tekintetben fenforgott-e az ártani

akarás szándéka? azt a folyamod(3k nem akarják kutatni. Annyi
azonban bizonyos, hogy ezekben a gyjteményekben olyan ki-

fejezések fordulnak el, a melyek a szerkesztk részérl az

oláhok iránt való több és nagyobb gylöletrl tesznek tanúságot.'

mint szeretetrl.

Bár e jelzett kifejezéseknek és hozzátételeknek nincs semmi
törvényes alapjok s így jogilag nem is érvényesek, mégis a haza
több polgárában azt a meggyzdést keltették, mintha az oláhok

nemzete és vallása ebben a fejedelemségben csupán eltiiretnék

és ez a meggyzdés nemcsak általánossá lesz,- de csakhamar
gyökeret verhet az idegen nemzeteknél is. E téves nézet meg-
czáfolására a kérelmezk újra hivatkoznak az 1487-iki kolozs-

monostori szerzdésre, az Erdélyben való régiségökre és szaka-

datlan lakásukra, a történelem tanuságtételére (Anonymusra>
a tekintetben, hogy (xelíMi halála után az oláhok Tuhutum«)t 2. <
önként választották fejedeluKikké s fogadták be állami szerke- '

zetökhe a magyarokat.

Ez a kifejezés bfífogadott (admissa) egyáltalán nem lalál

az oláh n(?mzetre, mivel ez i-égibb lakos Erdély minden más
nemzeténél, sl ezt nagyobb joggal lehetne a lobbi uíMuzetekre

alkalmazni, kik sokkal késbb jíittek az országba, mint k s

kiknek az áiiam|)()lgári jogokat szerzdések és fejedelmi kiváh-

ságlevelek adták meg csupán.

E széií'sen megoknh pi-acinissák alapján azon következte-

téshez jutnak a kérehnezk, hogy az oláhok nemzete és vallása

sérelmfít nem vahuin nyilvános tíirvényczikk, hanem csakis az

idk mostohasága következtében szenvedett és az a vélemény,

hogy az oláh nemzet és vallás Krdélyben csak tiiretik, minden
törvényes alapot nélkül(")z állítás, véletlenül becsúszva a/

Approbatákba és ('oni|iil;ilákba. Kz okb(')l icniéljk is, hogy a

fejedelem k(>gvehne és i^azságérzete nieu' fogja szabadítani a
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románságot o méltalhui állapottól és elbb élvezett jogaiba

vissza lógja helyezni.

Az oláh nemzet alázatosan közelítve ö ielségénck trónjá-

hoz, kt'llö tiszteletlel és alázattal a következkért esedezik:

1. A gylöletes és sért kifejezéseket, mink c^ak megtrt,

befogadott, nem recipidlt, melyek minden jogi alap és törvényes

határozat nélkül szégyen í'oltképen tapadtak az oláh nemzetre,

mellzzék s mint méltatlan és nyilvános sértéseket töniljék ki a

t()rvénykönyvekbl és az felsége kegyelme áhal nj életre

liivandó oláh nemzet visszahelyeztessék miiideii ]>nHtikai és

polgári jogaiba.

1*. Az oláh nemzet a rendek sorál)an azt a helyet újra

visszakapja, mely t az 1437-iki kolozsmonostori oklevél értelmé-

ben megilleti.

']. A nemzet gorog jiapsága tekintet nélkül arra. hogy a

nyugati egyh;\zzal egyesülve vannak-e vagy nem, é]»en úgy
nemessége, polgári és parasztnépe teljesen egyenl legyen a

többi nemzetek papságával, nemességével, jiolgári és paraszt-

népével s vel'ik együtt részesüljrm amazok minden kiviiltsá-

gában.

4. A vái'megyékben, a székekben, járásokban es községek-

ben a ti.szt viselk és oi-szággyülési követek választásánál,

tovább;! az ud\ari kaiiczelláriai koi'm;'inyszéki s más (>gvéb tiszt-

viseli állások betöltésénél az oláh nemzet száin;iiiak megfelel

méi-tékü tekintetben ré.szesíttessék.

'"), Azoknak a vármegyéknek, .székeknek, keríileteknek és

köz.ségeknek, melyekben az oláh nemzet többségben van, román
neveket adjanak. Azok pedig, melyekben a többi nemzetek

vannak többségben, az illet nemzet nyelvén neveztessenek, vagy
|)edig vegyes, magyar-oláh vagy oláh-szász nevet kapjanak, vagy

pedig minden nemzeti megnevezés (dmaradjon sn(>V(>ket vegyék

a bennok lev foly(')kr<'il és várakr(')l. .\ fejedelemség minden
lakosa valli'is- és iienizetiségi kíllrtiibíizség nélkül ugvanazon

szabads;igokat és kiviiltsáudkat élvezze és ezek egyullal a koz-

tei-lieket saját teljesítési kéjx'sségeik arányában viseljí'k.

Kzekiitán statisztikai adatokkal igyekeznek bebizonyitain.

hogv lOi'dély ronii'in iiemzetiséuíi lakossága korülbeliü euv mii-
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Vióni tchelö és alázatosan kérik felségét: engedje meg, hogy a

két oláh püspök papságával, a nemesség és a katonaság oláh

nemzetiség tagjaival együtt egy nemzeti értekezletet tarthasson

al)ból a czélból, hogy ez emlékiratot az országgylés elé terjeszt-

hessék, mert könnyen megtörténhetik, hogy részint a hazai tör-

ténelem tekinteten kivül hagyásából, részint a nemzeti követe-

lések jogosságának el nem ismerésébl, részint lappangó fele-

kezeti és nemzeti gylölségbl némelyek a kérdés megoldását

késleltethetik, st lehetetlenné is teszik.

Ebben az ülésben a rendek nem bocsátkoztak a kérvény

tárgyalásába, hanem az akkor divatos országgylési mkifeje-

zéssel (''Ive, csak ad dictaturam adták.

Öt héttel késbb, július 30-án került az oláh nemzet e kér-

vénye tárgyalás alá. Ekkor a kéi'vény átvizsgálására kiküldött

l)izottság egy törvényjavaslatot terjesztett a gylés elé a romá-
iii)k jogi helyzetének rendezését illeten. E törvényjavaslat ki-

iiiniidotta, hogy az oláh nemzetiség nemesek a székelyek és

inagyarok földjén minden tekintetben egyenlknek tekhitetnek

a magyar és székely nemesekkel ; a Királyföldön pedig a szabad

oláhok a szabad szászokkal és hogy nemesak polgári jogokra s

el)l)l folyó hivatalra való alkalmaztatásukra tarthatnak igényt,

hanem az allodialis jövedelmekre is. Az oláh jobbágyság szintén

a többi nemzetek jobbágyságával esik minden tekintetben azonos

és egyenl elbánás alá.

Mihelyt a bizottság eladta e javaslatot, azonnal szólásra

jeleni kéziek a szász követek, kijelentvén, hogy a bizottsága

szászokia vonatkozó részt a szászok tudta nélkül és távollétök-

lieii foghiHa a javaslatba s azért kérik, hogy az bvebb nieg-

\ izsgálás végett adassék ki a szászoknak. A rendek a szászok e

kívánságát minden ellenvetés nélkül teljesítették. Majd bán")

Naláezi kért szcMiiélyes kérdésl)en szót, a mit niegkapv;ui, kije-

lentettí!, hogy ámbííi' a kérvényezk családjiin'il azt :'»lhtj;ik, iiogy

oláh, de kijelenti, liog\ magát és családját soliasem tartotta

oliiliiiak és ezt kész okle\e|ekkel is igazolni.

Aiiyiiszliis r)-éii iijra hirgyahis alá került a/ oláhok kér-

vénye s akkor relcldiil a kovelkezö liali'irozatot hozták, melyei

laliii iiyeKiMi kiddk'o/.N ;i, (i reist'iíi'lie/ is f(>llerjes/let1ek :
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..() felst'ffc a királyi levolokben a statusok i'iltal v(''ofezósbe

vótotni iiK'ltóztatott rondclni. hoíry liidniillik :

1. Miiu'in iiKklon lhessen a künyíirarknek polífári Jitst

és szabadságot ez hazában cnp:edni ?

•2. A vallásoknak szabad gyakorlást adni ?

H. A k(>ny('>i'i:ök vaili'isabcli niindkrl rondíí jjapsácrnak álla-

potján segíteni.

4. A ludat lanabb oláh népnek kimívelésében és annak

idvel val(') gyarapításában módot találni?

A mi az elst illeti, a depntatio úgy vélekedik, houy az

oláhsáernak több vagy nagyobb polgári Just és szabadságot, mint

a mennyivel ma l)ir, a nemes vármegyék és székely nemzet ke-

liileteiben a haza törvényének megsértése és annak polgári al-

kotmánya íelforgatása nélkül engedni nem lehet.

I'gy^iiií^ f' hazának törvényes polirári alkotmánya áll az

három, úgymint magyar, mely a vármegyékben, székely, moly

a székely székekben és a szász nemzetekbl, mely a szász szé-

keken tartja lakását. Kzen három nemzi kiWnyékébon más

nemzetbeli lakosokon kivül számos oláiiok is lalállatnak. do

nem olyanok, kik eredtöket a i-ómaiaktól veszik, mini a konyor-

L-^k magok kérésében állítják (mivel hogy ilyenek lennének,

semmiképen megmutatni nem lehet), hanem a szomszéd orszá-

eokból ide származott jövevény oláhoknak maradéki : már

jiodiu'

elször: A mi illeti a vármegyékben \v\ö magvarság»)t. az.

valamint szintén a kí'»z(»tte lakoz(') oláhság is. áll vagy nemes-

ségbl, vagy szabadosokból, vauy i)edii2- joldes urokal szo1ü;i1('»

parasztokb(')l.

A nemes, akár iuagyar li'gveu. akár oii'ili. ha a u(''gv iievelt

vallásokból valamelyiket tartja, a uemességnek szabadságaival,

ju.ssaival és hasznaival egyai:inl él. Mert minekutáua valamely

oláh a l'ejedelenmek és hazának teti hivséges szolizálatjáérl

nemességgel megajándékoztatik, az j<')szágokat is birhal. hivatalt

is viselliet, nudynok bizonyságára elegend mind ujabb, mind

pedig régibb |)éldákat elé hoziialni lehetne: de azokat elhauy-

ván, azt magok a konyíirgök is megvallják, midn elször kö-

nyörg levelekiieii a l!;v[ Kendc/fy. b;ii('t 'lósikfi, JÍHSzdr és
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Saldczi íamiliákat, kiknek nemzetségökbl voltak és vannak
mai napiglan is, kik mind jószágoknak birodalmára, mind pedig

hivataloknak viselésére nézve virágzó állapotban vannak, ere-

detökre oláhoknak lenni állítják, midn 2-szor más helyt azt er-
sítik, hogy a nemes Hunyad vármegyében és Fogaras vidékben

lev nemesek is eredetekre nézve oláhok, és talán nem is funda-

mentum nélkül, mert ezek talán azoknak az oláhoknak mara-

di'r'kai. kik Erdélynek a magyarok által lett megh(')doltatása

idejekor már itten laktanak. Már pedig a feljebb említett grófi

és bárói famíliákból kett, a két nemes vármegyének, mint fö-

ispánjok kormányát viselik. A nevezett két kerületben lev
nemesek közül pedig ketten a királyi figazgató tanács mellett

dicséretesen szolgálnak. Továbbá a figazgató tanács meUett

lev altisztek között számosan vannak oláhok is. De a nemes-

séggel biró oláhok, ha különben is a hívatalviselésre megkiván-

tat(j tulajdonságok l)e]jnök feltaláltatnak, azoknak viselésétl el

nem rekesztetnek.

A szabadosoknak, akár magyarok, akár oláhok legyenek

azok, egyenl mind szabadságok, mind pedig a közönséges ter-

liek viselésében kötelességök és valamint a magyar szabadosok,

úgy az azon sorsú oláhok is mind az adófizetésben, mind pedig

4ígyél) közíinséges terhek viselésében egy arányú tekintetben

vannak.

A parasztok eredetekre nézve akár magyarok (amilyenek

Jiem kevesen találtatnak) akár oláhok legyenek, az adófizetésen

<''s egyél) krizíMiséücs tei-hekiick viselésén kívül, melyet a szaba-

dosokkal egyaránl viselnek, a foldesiuaknak is tartoznak szoi-

LiViIiilol lenni.

Másodszor : A székel\t'k liasonlóképen vagv nemesek és

azok liároMi lendííek. úü\inin1 úri. li'if és darai tont ok, vagy sza-

badosok, vagy pedii; parasztok. Ezen barmadik lendü vagy

paraszl székelyséoiöl a nemes székely nem/el nem hagyja

lielyben azl, liogv .1/ a/o|<i(')i m székelyektl venne eredetét, a

kik l'annóinábaii elször megtele|»e(lett seythiai néptl származ-

nak. Iiaiiem azt ersíti, lutgy az máshonnan ment légyen oda.

I »e akármint lépvén ez ;i dolog, a bizonyos, hogy az ilyenek is

a in'lkíil, liog\ a sz(''kely neni/elnek szabadsá.Uiiban n'szesul-



hetnének. székolyeknok mnezleliick. Ezlmi székelyek között

vannak imilt-amott oláhok is. de nem más rendnek, hanem csak

parasztok, a kik, valamint az elöhh említett székely i»araszl(ik,

azon kivül, hosry adót fizetni és a közönsé^res terhet viselni tar-

toznak, maííok íV)ldesur()knak is szolgálatot tenni kötelesek.

Ezekhöl meíítetszvén tehát, hoíxy a krmyíM-üktrtl (] felsé-

géhez feladott panasz, hogy a polgári Jussal vah) éléstl meg-
fosztattak volna, azokra az oláhokra nézve, kik a nemes v:ir-

megyékhen és székely székekben laknak és a négy beveti vallás

k(>rül valamelyikei tartják, az igazsággal ellenkezik és hogy az

oláh nemes a magyar nemessel és székelylyel egyenl szabad-

sáL^^iral él. a szabadosnak akármely nemzetbl légven az el-

számláltak közül, egy arányú mind a szabads:iguk. minil a

teherviselésbeli kötelességük. A paraszt oláh sincs iidvább meg-

terhelve, mint más nemzetbéliek; nem láthatja azért ;iltal a

depntatio. mi okb(')l indíttatván panaszoltak a kiinyorgk, a i>ol-

íxúii Jussal való éléstl lett inegroszlaíásokért, mivel ez arául

egyedül az oláh nemességnek lehetne valami ])anasza ablxjl az

okból, hogy a k(")zelebbi esztendkben az adófizetési-e s egvéb

köz<»nséges terhekn(>k viselésére szinlúgv kényszei-ittettek. mint

a nemtelenek : de ui(v<2'1ekin1vén a magvar i'-s székely jiemesség-

nek sorsát, az id visz(»ntagságainak és az akkori kornyülállá-

soknak lehet tulajdonílani. hogy ezek is azon terhekel kényle-

leníttetnek viselni; de minekutána felséges uruidv a közelebb

imdt esztendben Karácsony havának ^í-ik na]\ján költ kii'ályi

levélben foglalt királyi eladásainak 7-ik pontjában az ország

rendjeinek tanácskozás tárgvául feltcMnü kegyelmesen azt mél-

t('>ztatott : miképen jcliesscn az armalista és egyházi nemeseket

az adófizetésnek terhe al('>l kivenni? Az ország rendéi jx'dig

az errl írt artikulusl felsége eleibe terjei^ztik, valamint a

magyar, úgy az ohili nemesség is níuncsi szabadságának helyre-

állítását felségének kegvelmes válaszátt'il várhatja: leljes re-

ménységét helyhezheti pedig abban a depntatio, liogv ezen vé-

lekedése által mind felsége szentséges czéljának. mind iiedii:'

a konyt'trgk kívánságának elég fog tétetni, mert felségének

az a czélja, hogy a statusok az lT4-l-b('li végzéseknek (1-ik czik-

kelyét vévén fel fundamentumul, a kíinyorgknek kérését a
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szerént vegyék végzésben ; az említett czikkelynek pedig értelme

alil)ó] áll, hogy az egyesült görög valláson lév oláhok (ide nem
értvén tehát a nemegyesült görög vallásuakat) az 3 nemzetek

közül ahoz, a melynek kerületében jószágot birnak, csatoltassa-

nak a nélkül, hogy negyedik nemzetet formáljanak. De a könyör-

gknek magoknak sem fogott lenni szándékjok, hogy keresket

az említett végezésnek értelmén ki\áil terjeszszék, mivel a görög

egyesült valláson lev püspök az ország rendéinek közönséges

gyülekezetében magát úgy nyilatkoztatta ki, hogy az oláhság-

nak teljességgel nem volt czélja azt kívánni, hogy negyedik

nemzetet formálni kívánjon, hanem egyedül az, hogy a mely

nemzetnek kerületében laknak és jószágot bírnak az oláhok,

azon nemzetbéli lakosokkal a magok sorsokhoz és állapotjokhoz

képest egyenl szabadsággal élhessenek, melylyel, mivel a mint

Följebb meg vagyon mutatva, eddig is éltek : nem látja által a

deputatio, mit lehetne még tovább az oláhságnak engedni, ha

csak a nem adatik meg nékiök, hogy negyedik nemzetté válja-

nak az országban, a mely nemcsak hogy az országnak törvé-

nyeivel és polgári alkotmányával meg nem egyezik, hanem
felségének szentséges czéljával is ellenkezik.

Harmadí^zor : A mi nézi a szász nemzetet, bizonyos dolog

az, hogy annak kerületében számos oláhok találtatnak, a kikrl

a szász nemzetnek követei a deputatio eltl magokat úgy nyilat-

koztatták ki, hogy a szász nemzet közt lakó oláhok rész szerént

!i szomszéd oiszágokból oda telepedett jíhevéuyekbl. rész sze-

rént ezen országnak más részeibl oda sz()krttt és bizonyos fel-

tételek alatt bebocsátolt [)arasztokb(')l állanak, melyei nemcsak

a töi-1én(!tír(')kb('il, hanem semmi kétséget nem szenvedhet ok-

levelekkel is megmutatni készek. Jelentették továbbá azt is,

hogy a szász nemzetnek király()kt(')l és fejedelmektl nyert ado-

mány- és szabadságlevclei s tíirvénye szerint is, melyekkel rég-

tl fogva élnek, az oláhok a polgári jussal való éleire nem bo-

csiUtattak b(í elébb, mint l7Sl-ben, a midn néliai II. .lózsof

császár a polgári jussal val(') élést a szász nemzetnek kerületében

is k/izönségesen megengedte. Minekutána az endített boldog

endékezelíi császár ITíKI. esztendben i>oldoirasszony havának

L*S. na|»i;úi kojl kin'il\ i levele ;'illal el(il>l>eni i-en(lelés(»it vissza-



liíváii, iniiuk'iiekct az 1781. eszteiulObeli állapotjúra visszatétetni

méltóztatdlt volna rendelni, ezen királyi levélnek ereje állal a

szász nemzetnek törvényei és jnssai helyreállíttatván, a polgári

Jussal való élhetés is közöttök az oláh nemzetre nézve elenyé-

szett. Mindazonáltal, mivel ö felsége feljebb említett királyi le-

vele által a statusoknak elejékben adni méltóztatott, hogy abban

valamely módot találjanak, miképen lehessen az oláhoknak a

polgári jussal \al(') élést megengedni? arra nézve a szász nem-
zetnek követei is jelentették, hogy () felsége szentséges akara-

tát teljesíteni kivánván, attól ugyan nem idegenek, hogy az

oláhságnak annyiban, a mennyiben a szász nemzet törvényeinek

és i)olgári alkotmányának sérelme nélkül megeshetik, pitlgári

jussal való élés a szász nemzet kerületében is megengedtessék.

de mivel ily nagy dologban székjek és vidékjek, kiknek közön-

ségei képében jelen vannak, hírek és tanácsok nélkül belé nem
ereszkedhetnek, arra nézve () felsége kegyelmességétöl azt kerék,

hogy a szász nemzet közt lak(') oláhságnak állapotja a következ
országgylésig függésben hagyattassék ; ajánlü'ik egyszersmint

készségeket, hogy ket mostani állapotjokban hagyván, az k
kéréseket tanácskozás tárgyául közönségeiknek felteszik s azok-

tól adandó utasítások szerént eszközöket fognak feladni, lui'lyek

által mind a kíinvíMgök sorsán könnyel)l)í1eni lehessen, mind
|)edig () felsége szentséges akaratjának eleget tenni.

A második ágára nézve a könyörgök kérésének, hogy t. i.

nnnd a két vallásnak szabad gyakorolhatása megengedtes.sék.

nevezetesen, a mi az egyesült görög vallásuakat nézi, minek-

utána az 1744. esztendbeli végzé.seknek 6. és 7. ezikkelyei által

a római katholika hithez kapcsoltatott, azt véli a deputáczic't,

hogy azon vallásnak amiyi szabadság engedtetett, hogy teljes-

séggel nem lett volna oka ezen uj kérésnek beadására. Külöm-
ben vagyon i)edig a dolog a nem egyesült görög vallásuakra

nézve, l'gyanis, a mint már feljebb említtetett, ezen hazának

j)olgári alkotmánya áll az három nemzetekbl és azokon kívül

a négy bevett vallásokb(')l, melyeknek .száma, nevelése az haza

tíirvényeinek sérelme és polgári alkolmánvi'uiak felfoi-galása

nélkül meg nem eshetne; ezt pedig igvekezlek eltávoztatni,

mind <
) lelséLn.Miek dicsséges elei, nnnd pedig a mi atyáink.
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Ebbl következett, hogy boldog emlékezet királyné, Mária Te-

rézia az IT-W-ik esztendbeli végzéseknek 6-ik pontja által az

egyesült görög vallást a római katholika hittel egyben kapcsolta

és nem külömben, hanem a szerént juttatta el az abban levket
vallásoknak szabad gyakorolhatására ; innen volt, hogy az emlí-

tett végzésnek ereje által az oláh nemeseket ahoz a nemzetek-

hez csatolta, melyeknek területében laknak, avagy birtokok

vagyon, hogy t. i. a nemzeteknek és vallásoknak száma neveke-

dése által az haza törvénye és polgári alkotmánya sérelmet ne

szenvedne. Azt méltóztatván tehát O felsége is rendelni, hogy a

sokszor emhtett 1744. esztendbeh végzéseknek 6. czikkelyét

vévén fel fundamentumul, a könyörgök kérését a szerént vennék

igazításba a statusok, hogy ezért O felsége szentséges akarat-

jának elég tétessék, arra nem lát a deputatio egyéb utat, hanem,

hogy valamint az egyesült görög vallás magát a római kathoh-

kusokhoz csatolta, úgy a nem egyesült görög vallásúak is mago-
kat valamelyikhez kapcsolják, nehogy különben ötödik törvé-

nyesen bevett vallássá legyen.

Azonban, hogy valahogy eddig, úgy ennek utána is a magok
vallásoknak gyakorlásában nem fognak háborgattatni, arról kö-

vetkezend czün articulust adott el a deputáczió

:

Articulus : De liberó Religionis Graeci Rítus Disiinitormn

exercitio.

Az harmadik pontjára nézve a könyörgök kérésének, mely

aránt O felsége azt méltóztatik rendehii, hogy mind a két rend
papságnak illend élelmében valami módot találjanak a statusok,

a deputáczió azt adja fel, hogy minekutána az egyházi jószágok

Izabella királyné idejében saecularizáltatván, azok az említett

királynénak és fiának, János Zsigniondnak élelmére rendeltotte-

nek, a fejedelemnek és országnak megegyezett akaratjából az

idtl fogva minden vallású pa{)nak a maga hallgatói adtának

élelmet, a mely annakntána a fejedelmeknek adományi és külö-

nös embereknek adakozásai által nevekedett; mely szerént nem
lát a (híputáczió egyéb utat a gt»n">g valláson lev papságnak

élelme módjában, hanem hogy a/, aiánt az k hallgatóiktól sc-

gíttessenek.

.jelenti továbbá a dcpntáczió, hogy az egyesült görög val-

IS
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lásnak püspökjo a deputác-ziónak benyiijtott kérésében a szász

székekben lakó papokra nézve azt kívánta volna, hogy valamint

az aui^iistana cont'essión levfí papoknak az alattok lev lielysé-

gektöl dézma adattatik, a szerint az oláh papok is az k hall-

gatóiktól dézmát vehessenek. De mivel a szász nemzetnek kö-

vetei a doputáczi(') eltt azt ersítették, hogy a szász székekben

királyi adoniánylevelek és azok aránt költ ítéleteknek ereje által

a dézmák az papjaikat illetik és azokat régtl fogva minden

háborgatás nélkül veszik, azért a depntáczió úgy véh^kedik, hogy

a görög vallású püspök kívánságának ez nttal helyt adni nem
lehet, hanem annak kérésére a törvény ntjára kellene nta-

sítani.

X ncgijedik pontjára nézve a kérésnek, mely aránt (3 fel-

sége azt mélt(')ztatott rendelni, hogy az oláh nemzetnek kimíve-

lésében és annak idvel való gyarapításában valamely módot
találjanak az ország rendéi ; ezt a deputáczió is szükségesnek

találván, azt terjeszti a statnsok elibe, hogy mivel azon nemzet

raíveletlenségének és tndatlanságának foka és kútfeje papjai-

nak tudatlanságában és mind magoknak, mind jiedig i)apjaík

nevelésében való fogyatkozások, a kik, midn nékiek kellene a

jó erkölcsre és a polgári társaságban él embernek és keresz-

ténynek kötelességeire hallgatóikat oktatni és inteni s minde-

nekben jó példával lenni, k magok tudatlanok és gyakran a

rosznak elkövetésére tanácsadók. Ezen okokra való nézve szük-

ségesnek állítja a deputáczió, hogy a következend országgy-
lésre az egyházi dolgokban rendelend a több eleiben adandó fog-

lalatosságok közíitt az is tétetnék fel, hogy mi módon lehessen

mind a két görög vallású papságot sorsokhoz képest illendleg

nevelni"? — tanácskozása tárgyául felvegye s arról készítend

munkáját a következend országgylésben a statusok eleii)eter-

jeszsze."

Ebben állott az 17í)0/l-íki országgylés felelete a Stipi)lex

hbellus valachorum követeléseire, melyet, nünt már említettük,

a rendek felségének is tudomására hoztak augusztus 9-röl kel-

tezett alázatos feltí^rjesztésíikben. Az oláh j)iispokok is vissza-

kapták () felségétl 1791. deczember 24-én beadott kérvényöket

azzal a válaszszal, hogy ( ) felsége többi népei mellett az oláh
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nép és papság érdekeit is szivén viseli, de egyúttal egy kis intel-

met is kaptak, mert ..nincs beljizonyítva, hogy az egész oláh

néptr)] felhatalmazást IfiTptak ^'ollla e fellépésre."^) És egyúttal

fiuTflnioztette is felsége a kérelmez püspököket, hogy „a leg-

kegyelmesebb királyi rendeleteknek és Erdély nagyfejedelem-

sége törvényeinek engedelmeskedjenek és hogy az ö hséges
gondjaikra bízott népet tanítsák meg a haza és a fejedelem iránt

való kötelességeikre, a törvények iránt való tiszteletre és a ha-

tóságokkal szemben való engedelmességre. Tartsák meg enge-

delmességben s komolyan intsék nyugalomra s a polgártársaikkal

való békesség ápolására és saját felelsségük terhe alatt tartsák

vissza minden kihágástól."

„A románok e kérelmének — írja Baritiu'^) — e napokban
kevés positiv haszna volt, de mégis ez által alakult át természe-

tes utón a románok kívánsága politikai és nemzeti programmá,

melyet a románok kegyelettel és forró vágygyal igyekeztek meg-
valósítani. E program által, melyet Petru Maior történeti és filo-

lógiai iratai kommentáltak, ébresztdött fel és ersödött meg
mind jobban a nemzet öntudata, a mely még 1848 eltt is több

szép gyümölcsöt termett." Vagy, mint a bukaresti akadémia
egyik titkára, Maniu mondotta : ..E kérelem mai napig evangé-

liuma és kátéja a Kárpátokon túl lakó románok politikájának.''

Tényleg csakugyan meg is volt e kérelemben a korhoz képest a

román nemzetiségi politikusoknak minden lényeges követelésök.

Hogy a románság Erdély negyedik nemzetévé legyen, körülbe-

il abban az idben épen azt jelentette, mnit most Erdély

autonómiája: azaz Erdély teljes és végleges elrománosítilsát.

Egyetlen positiv sikere ennek a kérelemnek egj^edül a >De
liberó Heligionis Graeci ritus Dminitorum exercitio^ czím arti-

culus volt, mely a rendek szövegezésében a következképen
hangzott: „A nem cgyesiilt gíirög vallásr(')l, moly idáig az or-

szág törvényei sz(;rént, a csupán trt vallások közé számíttatott,

e törvényczikk erejénél fogva határoztatik, hogy e vall:'u?nak

összes hívei az () fclségrlöl kinevezend püspöktl fognak íiig-

') Absque logitimatioiut inissionis suao noiiiino totius Nationia Vii-

luchicae.

*) l'arti alt'sc din latoria Tratmlvanit i. I. kütt't. 5-13. 1.

18«
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géni, mindazonáltal a kir. kormányszék, a megyék és kerüle-

tek felüíryoleti joLrának fentartásával, nchoiry a papok száma

szükség nélkül szaporíltassék és hogy az adózók fizetési képes-

sége a templomépítések által kimerittessék." E törvényozikk

szentesítést csak a következ IT'Ji'-ik évben nyert éspedig lénye-

gesen módosított alakjában, a mennyiben ntolsó részeit e sza-

vaktól kezdve: „mindazonáltal a kir. kormányszék ..." kihagy-

ták és a következ kifejezésekkel cserélték fel : „és hogy álla-

potjiikhoz képest az ország többi lakóival egyenl bánásmódban

részesüljenek, a közterhek viselésében és más egyéb szolgálta-

tásokban amazoknál inkább ne terheltessenek."

Ennyi volt mindaz, a mit az 17*,)() 1-iki országgylés poli-

tikusai s az akkori erdélyi kormányférfiak a b. Wesselényitl

..elég nagy tz"-nek vélt román nemzeti követelések tárgyában

szükségesnek véltek teníii. Ha összehasonlitjuk az erdélyi ren-

dek fennebb egész terjedelmében közölt operatuniát a ..íSupplex

libellusValaehorum"-mal, azt tapasztaljuk, hogy a rendek volta-

képen nem is foglalkoznak az abban foglalt kívánságokkal vagy

követelésekkel, hanem teljesen eleget véltek tenni kötelességük-

nek, ha eladják nézeteiket a kisér kir. leiratban foglalt négy

pontra vonatkozóan. Azeszökbe sem jutott, hogy az oláhok által

támasztott követeléseket mi képen kellene az állani érdekében

olyan mód(Hi leszerelni, hogy azoknak okai eltávolíttassanak '?

Megelégedtek azzal, hogy e követeléseket, mint az ország három
nemzetén és négy valláson alapuló alkotmányával ellenkez

valamit teljesen figyelmen kivül hagyják és olyan de jm'e nem
létez dolgoknak tekintsék, melyekkel még foglalkozni sem
szükséges. „Mi jx'dig — írta ez idben ^hll'lin()vi(•s apát „Oratio

ad procercs'' czím nu'ívél)en a magyar politikai mveltség és

gondolkodás jellemzésére — a legszomorúbb Verbczy, Huszti,

Szegedi, Kitonich munkáival az igazságnak csak színét s formá-

ját írjuk le s ezekhez a bugyborékos, tisztátalan forrásokhoz,

mint Minosnak törvényeihez ragaszkodunk. Míg a többi népek

elre haladtak, addig mi régi törvényeink és privilégiumaink

áhal mintegy álmos l)etegséggel meg lévén vesztegetdve, he-

nyélésben, tudalhuiságban és semmi oszlopokra nem támasztó-

dott kevélységtl ffUnvalkodva, mások elölt isiiicicticii voltunk-
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ban éltünk és maradtunk."^) Okvetetlenül e szavaknak kellett

eszünkbe jutni, mikor láttuk, hogy miként elégednek meg seink
az olyan követelések eligazításában tisztán paragrafusokra való

hivatkozásokra felépített prókátori okoskodással, mely követe-

léseknek fontosságát lehetetlen volt nem érezniük és be nem
látniok,— a helyett, hogy eszöket legalább valami olyan positiv

eszközök kitalálásával fárasztották volna, a melyekkel elejét

vehették volna annak, hogy ez a kérelem id folytán ne legyen

valahogyan az erdélyi románság politikai evangéliuma és kátéja.

A ..Supplex libellus Valaehorum'" tárgyalását nem fejez-

hetjük be a nélkül, hogy meg ne emlékezzünk még egy másik
kérelmezési kísérletrl is. Ugyanez évben az I. és II. román
határrezred több román nemzetiség tisztje II. Lipóthoz kérel-

met adott be, melyben egyenesen azt kérték O felségétl, hogy
a románságot tegye Erdély negyedik nemzetévé. E kérelem, úgy-

látszik, a Hóra-lázadás leverésében tettleg részt vett, akkor had-

nagy, most százados Kalhyáni buzgólkod ása folytán jött létre.

Kajta kivül aláírták még Lwpp Péter fhadnagy, -Remeiéi Miklós

fhadnagy, Moldován László hadnagy, Vitéz Simon zászlótartó,

Iijnát János tábori káplán az I. ezredbl ; Sinkai János"-) kapi-

tány. Pop Vazul fhadnagy, Androny Athanasius fhadnagy,
Sárda Niírefor hadnag^^ Gallan Dániel zászlótartó és Vnígossy

Tiron tábori káplán a II. román határrezredböl.

Ejyyik magya.r ezred tisztjei is, Laezkovics ka]iitány és tár-

sai, ez idben az iránt kérelmeztek felségénél, hogy a hadse-

reg magyarországi részében a vezénylet nyelve magyar legyen

s hogy annak tisztikarában ezentúl csak magyarokat alkalmaz-

zanak. A kérelmez magyar tiszteket mogbüntotték ; hogy a ké-

rehnez roriiún iienizííliségu tiszteket valami kellenu^llcnség érte

volna (' lépésíikért, nem tudjuk, de nem is hiszszük.

') Concha Gijzö : A kilenc/. venes í'vek roformcszméi és elzményeik.

Olcsó könyvtár. 15:i. 1

") A Sinkíii (jyoi{íy tostvóro volt.



III.

Román közmveldési kísérletek.

.4 ya<j!/-Szebenben alakult hírlapkiadó társaság. Folyamodik egy román újság

kiadhatásáért. Bánff'y kormányzó ajánlóan terjeszti fel a folyamodást. Gróf

Bánff'y ajánlása. Az udvari kanrzellária tudakozódása. A társulat válasza a

kanczellária tudakozódásaira. A vállalat programmja. A császár engedélyezi a

hírlapot, de a postai szállítás díját nem engedi el. E miatta vállalat elmarad.

A nagyszebeni szabadkömíves páholy. Ennek román tagjai. A nép felvilágosítás

útján való javítása kiválóan szabadkiimives eszme. A román nép ez idökorbeli

jellemzése. Molnár János 1793 végén kisérletet tesz a hírlap kiadására. A meg-

változott viszonyok- Molnár nem kapja meg az engedelmet. Jorgovics kísérlete.

A kanczellána betiltó rendelete. A Imkarcsti tudós-társaság kísérlete. Mitrovszky

föhadparancsnok erre vonatkozó jelentése. Barth Péter folyamodik, hogy ki-

nyomathaxsa a bukaresti tudós-társaság munkálatait. A kormányszék erre

vonatkozó engedélye. A Filozófiai Társaság története. lAigosiatiu szerint ennek

székhelye Balásfalva volt. Valószinü, hogy e Filozófiai Társaság a bukaresti

tudós-társatággal azonos volt. E tervezk szeme eltt a román faj kulturális

egysége lebegett.

17S^-baii Nagy-Szebonben egy, c ezélia alakull társaság,

melynek tagjai nem nevezték meg magokat, a IVUdniíves oláh

nép számára román nyelvíí újság alapítását kezdeményezte, mely

újságnak 17í)0. kezdetével kellett volnamegindulnia. Círóf Bánífy

(lyorgy erdélyi kormányzó 17S1). május iMi-án ez újság tárgyában

melegen ajánló felterjesztést tett az udvariidz, kérve a császárt,

hogy adjon Hochmeister szcbeni nyniiidásznak és kíinyvkiadó-

nak ez újság nyomtatására engedelmet s a lapnak postadij-

mentességet Erdély, a liánság és Buknviiia Iciíiletén.

..Az oláh nép míivdése oly üdvös ezél írja Hánlly kor-

mányzó a kérelem indokolásául, hivatalos íelterjesztésében, —
a milyen egy létez hazai uj.ságnál sem forog fenn. A lapot a

legmveletleiicbb és a csak <ilálinl 1ud('i nép Ingja oh ásni. .V posla-
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szállítás díját próbaképen legalább 3 évre elengedni kéri, mert

ellenkez esetben a lapot a nép szegénységéhez mérten igen

drágán kellene adni s e miatt nem lehetne arra számítani, hogy

a kívánt mértékben el fog terjedhetni a nép között."

Az udvari kanczellária mieltt határozott volna, azt kérdezte

a kormányszéktl, hogy ki lesz a lap megindulása esetén a szer-

keszt és a censor ? Továbbá a vállalat meg fog-e tényleg felelni

a czélnak és színvonala nem fogja-e meghaladni a papság értelmi

felfogását s így majd felvilágosítás helyett nem fog-e tévelyékre

s balmagyarázatokra utat nyitni ? Továbbá nem sérti-e Kurtz-

böck bécsi kiadó oláh könyvnyomtatói kiváltságait '?

Ezután maga a társulat is folyamodott az udvari kanczel-

láriához, megadván egyúttal folyamodványában a kanczellária

fennebbi kérdéseire is a megfelel válaszokat. Folyamodását 1789

juUus 30-án adta be, mellékelve egyúttal a lap programmját is,

melyben a többi között azt írja, hogy „a nemzet, melynek számára

e lap megindulna, nincs a mveltség azon fokán, hogy közötte

az olvasás és írás általános legyen. Az újság ennélfogva fleg a

papoknak van szánva, a kik tartalmát hetenként köziének a

néppel. A lap tartalmát és ftárgyait a napi események, a jó er-

kölcsrl és a földmíveiésrl felfogásukhoz mért oktatás alkotnák.

Egy Pópa Miron nev „Valea Frumosa" (szépvölgy) falubeh derék

pap históriájával kezddnék a lap. Ebben a papról el lenne

beszélve, h(Jgy mint élt házában gyermekei között s szomszédai

társaságában ? Miként folytatta gazdaságát ; mit dolgozott, mit

tett termékeny vagy rossz esztendkben; mint engedelmeskedett

elöljáróinak ; a szegényeket mint segítette s min kímél, mérsé-

kelt és igazságos volt még ellenségeivel is szemben és egyszóval,

min igaz oktatója és atyja volt népének !

E pa])pa] késbb szembe lenne állítva egy ugyanoda való

részeges, veszeked és rossz társaságot kedveh') ember is, ki a

dolgot kerüli és (íngedetleii a Iclsöbbck iiáiit s ez ember élete

történeléiHik szoiiioiú végzdése azért, hogy a/ olvasó az elst

megsz(!resse s példája ;'illal a s/é|) és j(') követésére serkentessék,

az utolsót pedig megutálja s életmi'xljáiiak követésétl elretteii-

tessék a rút példa :'ill:il.

Eladták továl)l);'i, hogy közölni akm-jiik a hadi híreket, ;i
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korniíinvi kinovezésekct és elléptetéseket s egj^b tanulságos és

érdekes dolgokat. Megakarják ismortotni az alattval(')k i'ols(")l)l)ok

iránt való kötelességeit. Utasításokat akarnak adni a nép fiainak,

hogy mit tegyenek esetleges sérelmeik oivoslása tárgyában.

A gazdaság ágai közül ismertetnék a i'r)](lnn'veiés, a méh- és juh-

tenyésztés helyes módjait. Erre vonatkozíum tervezeteket és

javaslatokat közölnének. A legfelsbb rendeleteket pedig román
nyelvre lefordítva közölnékjiogy azok tartalma mentl szélesebb

körben elterjedjen. Egyes bei-sületes és szorgalmas alattvalókat

példaképen állítanának olvasóik elé, hogy k azokat követni

igyekezzenek. A lap kiadója Hochmeister Márton lenne. A tár-

saság az elfizetés dijából csak a lap kr)ltségeit fedezné. Mun-
kásságáért dijat nem kivan, ingyen áldozná idejét és fáradtságát

a nemes ezél érdekében. Az esetleg lenmaradó tiszta jövedelmet

derék és szorgalmas frddmívesek jutalmazására fdrdítaná s min-

den évben kiosztaná e dijat s a julaimazotlak névsorát a lai>ban

is közzé tenné.

Még tái'gyalás alá sem került az ügv, mikorra már a kor-

mányzó felvilágosító jelentése is megérkezett. E jelentés alapján

aztán Pálfy gróf fkanezellár 1789. szeptember 17-én a felséghez

erre vonatkozóan pártol(') felterjesztést tett. El)ben a fkanezellár

a császár tudomására hozta, hogy az erdélyi kormányzó a lapot

engedélyezhetnektartja, mert véleménye szerint az okosan lesz

szerkesztve. A lap censora az oláh nemzeti iskolák felügyelje,

Eustatovics lenne s azon szabályokat kíivetné, miket a német lap

vizsgál(')ja is követ. A lap engedélyezése Knrtzhck iiécsi kiadó

szabadalmát nem sértené, mert az nem terjed ki Magyarországra

és Erdélyre, hol kizán'tlauos szabadalma egy kr»nyvkiad<'>nak és

egy lapnak sincs. A kanczcllária, mint (Ucsérrics szándékot mél-

tányolva eiiicHc ki a lái'sulat (Uizcllcnségét és ezéi'l a inaiba ré-

szérl ajánlolla is a (lijmcntes postai szj'dh'tás kedvezményének

megadását.

A császár a kanczelhiiia felterjesztésére n következ liatá-

rozatot hozta: ..Helyben hagyom a kanczellái'ia ajáidatát, de a

díjmentes jiostai szállítás nem engedhet meg, hanem a társulat

fizessen egy méltányos általány-<)sszeget." Ezt a kir. fkormány-

szék egy forintban állaiiiloltii iiicl;-. a mi a la]i:ir;it i' IVtia emelte
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volna. Ennek következtében a társulat szándékától elállott, mert
saját nyilatkozata szerint nem remélt annyi elfizett a 2 frtos

elfizetés mellett, hogy a költség fedezve legyen; de reméli— úgy-

mond visszalépését bejelent nyilatkozatában, — a császár isme-

retes érzületétl, hogy késbb, a most elhalt nagy kiterjedést

Ígér szándék felelevenítésének módját fogja találni. Tudomására
hozván ezt a kormányszék az udvari kanczeUáriának, az 1790.

január 10-én a társaság visszalépését tudomásul vette. ^)

Az a kérdés most már, hogy kikbl állott az a magát meg
nem nevez társaság, mely Hochmeister Márton kiadásában

Nagy-Szebenben egy román nyelv hirlap szerkesztésére hatá-

rozta el magát ? E kérdés megfejtéséhez a kulcsot Hochmeister

Márton neve adja kezünkbe. Hochmeister neve épen a 141.

helyet foglalja el a Nagy-Szebenben 1767-ben megalakult és

egész 1790-ig mködött Szt-András nev szabadkmves páholy

tagjainak névsorában, ^) Ugyancsak e páholy tagjainak sorában

a 34. helyen találjuk beiktatva a gróf Bánífy György kormányzó
nevét is. A román intelligencziából pedig Koszta István, Burutz

László és a Hóra- lázadásban is jelentékeny szerepet játszó

Molnár János szemorvos voltak tagjai e szabadkmves páholy-

nak. A lap programmja s az egész vállalat e programmból kisu-

gárzó szelleme azt bizonyítják, hogy e né\i;elen társaság nem
lehetett más, mint a nagy-szebeni Szent András nev szabad-

kmves 'páholy. Mint egy késbbi incidens alapján egész biz-

tossággal állíthatjuk, e lap szerkesztje Molnár János szem-

orvos lett volna.

A Hóra-lázadás alkalmából és elnyomatása után keletke-

zett számos arra vonatkozó terv és tanács között, hogy egy ilyes

fajtájú durva kihágás többé ne ismétldhessék, állandóan el-

fordul az az óhajtás és javaslat, hogy a román nép kimívelésére

a szükséges lépések és intézkedések megtétessenek. Anépmive-
lés(!, az iskolázás és a Iclviiágosíli'is eszkrizeivel való erkoU'si

') Jakab Klek: Az ErilCiIyi liirliipirodalom törtt''noto lS4S-ig. Ili— 13.

8tb. 1.

") Ferdinánd von Zieylauer : (ioscliiclito dor Froiuuiurcrlogo St. Androiu;

zii don dr(M HooldiiUorn in Hcrmiinnstadt. AitIiív dos ViTfinos für siebou-

l)iir(^ÍH('lio Laii(l(>Hkiiii(ln. N«>iu> l"\)lffo l.'l. IV I. lli>ft.
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megjavítása nemcsak a XVIII. század kedves eszméje, de kivá-

lóan szabadkömvosi idea is volt. A román nép kultúrai liátra-

maradottsi'iga az állam és a társadalom biztosságára nézve egy-

aránt fenyeget veszedelmet jelentett. Hogy a román nép kultu-

rális visszamaraddttsága, mennyire szükségossé tett minden

erre vonatkozó léi)ést, kitnik e hirla])-alapítási kisérleltel egy-

korú következ leírásból is.

..Az oláh a hegyek k()zött, a hol legszivesebben lakik, egy

egészen sajátos emberfajta — a mostoha természettl nagyon el

van hanyagolva. Sokat találliatni kztök, kiben az emberi ala-

kon kivül semmi emb(M'i sincs, — de ezek is golyvák és más
egyéb természeti hibától el vannak rútítva és ferdítve. A síksá-

gon, a többi nemzetek falvaiban és városaiban (mert hiszen az

egész fejedelemségben el vannak terjedve s a lakosság legszá-

mosabb részét képezik) van ugyan mindenre tehetségük, a mire

az ember egyáltalán alkahnas, de míveletlenül, durván és vadul

maradnak e tehetségek. A kimagyarázhatatlan konokság egy

bizonyos fajtája majdnem teljesen alkalmatlanná teszi ket
minden kultúrára. Természetes szellemes.ség, veleszületett józan

ész pótolja nála, a mit más népeknél az iskola és a nevelés

ád meg."

„Az ország többi nemzetei iránt való közös gylölet s a

közös hajlam az öröklött szoki'isok és erkölcsök iránt testvér

gyanánt egyesítik ket a többiek iránt való gylöletben. Es a

népnek ez egészen sajátos hangulatánál fogva, iijjics is borzasz-

tól)b valami, mint egy felingerelt és megsértett oláh. Bár meg-
himyászkodik és csúszik mindenütt, hol nagyobb hatalmat lát,

de ezt, mint mondani szokták, megjegyzi magának és kikeresi a

ktídvez alkahnat ; sötétben (')iálk(t(lik és nem hagy senunit meg-

torlatlanul, a mi megtorolható. A történelemben ritkán szere-

pelnek, de lia í'z megtörténik, akkor tetteiktl megborzad a toll

a történetíró kezében. Nemcsak Daschas (Dózsa) lázadói, Mihály

embertelen kormányzata, hanem a legújabb Hóra-féle zendülés

is elég bizonyíték erre. Jellemzésükre szolgál az a kíiriilmény,

is, hogy a ló- és szarvasmarha-tulajdonosok kénytelenek állat-

jaikat az oláhoknál biztosítani, ha nem akarnak meglopatni."

^Papokat ismerek, kik cuyik vagy másik ohiliiiak egy bi-
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zonyos évdijat kénytelenek fizetni, hogy az aratás után való

leégés veszedelmét kikerüljék. Társul szegdik e természetes

vadsághoz még az ivás és az érzéki kéj iránt való elszeretetük

is. Borral és pálinkával már a gyermeket elárasztják és a kéj-

vágyat bennök ép ily korán felébresztik. Ha addig vissza is

tartják magukat, az ifjak, 17—18 éves korukban megházasod-

nak, a leánykák pecüg már 12 éves korukban férjhez mennek.

Akárhányszor megtörténik, hogy 25—26 éves fiatal embereknek

már 6—7 gyermekük van. Különben jó katonáknak tartják

ket, de közelebbrl nézve, legfölebb is csak jó verekedk.

Bátorságuk fellobbanó ostobaság és ha a veszély n, bátorságuk

azonnal lelohad. Elég ravaszok s így jó zsákmányolók is, de a

rendet és a fegyelmet csak nehezen szokják meg. Hihetetlen,

hogy mennyi fáradságba került köztök a határrségi katonasá-

got csak bizonyos fokig is szabályszer lábra állítani."

„Szorgalom és munkásság nem az tulajdonságuk. Leg-

nagyobb részök a juhok után henyél vagy fuvarral kóborol az

országban szerte. Nagyon kevesen mívelnek közülök csak némi

megerltetéssel is földet vagy szlt s akkor is alig többet, mint

a mennyi szükséges nyomorúságos táplálékukra, öltözetükre és

az adófizetésre. A talmácsi kerületben néhányan timárságot

folytatnak, de csak mint kontárok. Restségük és hanyagságuk

kilátszik minden cselekedetükbl. Egész külsejök elárulja a

mindenféle kicsapongás iránt való hajlandóságukat. Alacsony,

korán ránczos homlok; barna, szemökbe lelógó, fésületlen haj,

fejk liátsó részén lenyírva; ers és bozontos szemöldök, kicsiny,

forgó szemek, sovány arcz, szakállal és baj uszszal benve, zömök
csontos testük teljesen megfelel azon nn'vele11(Mi léleknek, mely

ket élteti." \)

Bizonyára sok túlzás van a románság rovására e leírásban

K talán nem csekély ellenszenv a minden valósziiu'íség szerint

erdélyi szász íróban a románság iránt, de annyi mégis határo-

zottan kitnik (í leirásbí'il, hogy a román nép erkölcsi nu»gjavu-

lásiira a legbizlosabi* cs/k()znek a nép lerinés/.etes telietségei-

') ('l)or di'ii Nati()ii;iM 'liaiJiktiT dor in Siobenbürgon Itflimlliolu'H

Naliumiii. Wien ITli'J. lni .loliiinii Kaviil llürlm^-. Slí. ('<s kilv. lapuk.
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és
J(')

tulajdonságainak iskolázás által val(') kifejlesztését tartotta

mindenki. Tényles: els sorban erre is volt szüksége a román
népnek, nem pedig azon politikai jogokra, melyeket nevében a

Supplex libellus valaehorum írói követeltek. El kell ismerni

azonban, hogy a román intelligencziának egy pár évtizedig még
nem jutott eszébe a politikai jogok ez id eltt való követelése,

de igen is szeme eltt lebegett a román nép kimvelésének ügye

s e tekintetben az elsség pálmája kétségtelenül Molnár János

szemorvost illeti.

Az 17ÍH). elején hajótörést szenvedett népnn'vel román
újság feltámasztását is ez a Molnár János kísérletté meg ismét

1798 végén. Mint a kolozsvári orvos-sebészeti akadémia tanára

ugyanezen év dcczember 1-én aziránt folyamodott, hogy szaba-

dalmat nyerjen egy román hirlap szerkesztésére és kiadhatására.

Az idk szelleme azonban 17S9 óta nagyon megváltozott. A mi
akkor valószín és lehetséges volt, az most lehetetlenné vált.

II. József halálával a bécsi körök megszntek a nép mvelését
a politika legbiztosabb eszközének tekinteni s azért a román lap

alapításáról a fkormányszék, de meg az udvari kanfzollária is

máskéj)en gondolkozott, mint négy évvel elöl)!).

Molnár kérvényét az udvaii kanczellária deczember 28-ról

kelt liMratával azon meghagyással kiildrdte le a fkormányszék-
hez, hogy az Molnái'uak ne adjon újságszerkesztésre engedélyt,

hanem utasítsa tanári kötelességei pontos teljesítésére. Molnár

azonban nem csüggedt el, mert 1794. április 9-én az engedeleniéi-t

felségéhez folyamodott, kérve a kormányszéket folyamodása

felterjesztésére. Folyamodásában ígéretet tett, hogy az esetben,

ha az újság kiadására engedelmet kap, a most folyó franczia

háború költségeire KKH) rhénus forintot ád azonnal s újsága j()-

vedelmébl pedig évenként az erdélyi iskolai alapba 208 forintot

fog befizetni. Az ügy kedvez elintézését azért is kéri, nehogy
idk()zben valaki megelzze. A kir. kormányszék azon értesítés-

.sel adta vissza folyamodását, hogy nincs szokásban a magáno-
sok kérvényeinek ö felsége elé \al(') leijesztése.

Mie- (• tárgvalások folytak, a kir. fkormányszék arn'il érte-

sült, hogv egv bizonyos Jorgovirs IVd, a bécsi illyr nyomda
korrektora ez újságot már nyomatja, st belrde neliTiny jiéldán^^t
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Adamovics Gheraszim nagy-szebeni gör. kel. püspöknek el is

küldött; másfell a kérelmez Molnár Jánosnak felségéhez

való folyamodása elre látható lévén, azért a kormányzó a tény-

állás e vázolásával egyidejen kéri az udvari kanczelláriát, hogy
Bécsben e lap kiadását, miután arra sem Mohiárnak, sem Jor-

govicsnak engedélye nincs, szigorúan tiltsa meg, mert a mostani

idk körülállásai és a dolgok nagy változásai napról-napra sú-

lyosodnak s az ily újságok terjesztése, ha valaha, úgy most épen

nem tanácsolható, mikor a franczia szabadság veszedelmes esz-

méi oly hirtelen terjednek s a lap káros elbeszélései és téves

magyarázatai az elmék különféle megzavarodását, a vélemények
megrendülését és köznyugtalanságot idézhetnek el elannyna.

hogy nyomós okok szólnak a mellett, hogy az újságoknak

inkább apasztása volna kivánatos, mintsem szaporítása. Az ud-

vari kanczellária aztán e felterjesztés következtében Jorgovicsot

is eltiltotta lapja kiadásától.

A román újság kiadásának terve azonban e sikertelen kí-

sérletek után sem került le a napirendrl, mert csakhamar egy

bukaresti tudóstársaság tett más alakban, de hasonló irányú

kísérletet. E szándék gróf Mürovszky erdélyi fhadparancsnok-

nak is tudomására jutott, a ki saját maga tájékoztatása végett s

azért, hogy szükség esetén a megindulandó mozgalommal szem-

ben a kormányszékkel egyönteten járhasson el, kérdést intézett

a kormányzóhoz, ki 1794, deczember 27-rl kelt átiratában az

ügyet a következképen ismertette meg a íohadparancsnokkal

:

Augustus havában Barth Péter szebení könyvnyomtató a

kir. kormányszékhoz beadott folyamodásában eladta, hogy t
egy oláhországi tudósokból álló társaság felszólította egy filo-

zófiai, mathematikai, történelmi és földrajzi könyvekbl össze-

szerkeszt(!nd idszaki irat vagyis újság kiadásának elvállalá-

sára. Barth Péter ennek kíhetkeztében azt kérte a kir. kormány-

széktl, hogy ez újság kinyomattatása neki a szebeni tanács

f(!lügyelet(! alatt annyival inkál)b megengedtessék, mert ez uj-

8ágb(')l Krdélyben v^j^y példányt sem fognak eladni s így az egész

vállalatból l']nlélyb(!n senkire sem háramlik sem kár, sem sére-

lem. Ellenkezen, az idevaló nyomdák és papiros-malmok javára

()lálioi'száiili(')l némi pénz fog licJtMmi. A bukaresti tj'irsasag
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kész egy idevaló kezest is állítani arra nézve, hogy e lapokban

nem fog semmi olyan megjel<Mini. mi az erkíUcsökre nézve káros

lenne, vagy ellenkeznék a kir. kormányszéktl elöszabott lelté-

telekkel, a melyeket pontosan meg fognak tartani.

A kormányszék azon tekintetbl, hogyha Szebenben az

njság kinyomatását meg nem engedi, a társaság majd módját

találja azt máshol kiadni, vag}' pedig Bukarestben állít fel

nyomdát s így Erdélybl az így várható jövedelmet is elvonja,

a tervezett njság kinyomatását Barthnak a kikötött feltételek

szigorú megtartása mellett megengedte ; a vizsgálatot és fel-

ügyeletet pedig Adamovies gör. keleti püspökre bízta, kinek

szigorúan meghagyta, hogy semmi olyannak kinyomatását meg
ne engedje, a mi a vallást, a fejedelem személyét és a jó erköl-

csöket sértené s az országra nézve káros lenne. A szebeni tanács-

nak pedig szigorúan meghagyta, hogy szigorúan rködjék a

tekintetben, hogy ez ujságlapokból Erdélyben egyetlen példányt

se adjanak el vagy szét ne küldjenek. Megjegyzi a kormányzó

még azt is, hogy a Barthnak adott engedelem oly természet,

hogy általa az erdélyi újságok száma egyáltalán nem szaporod-

hatik.

Min társulat volt ez a bukaresti tudóstársulat és kikbl
alakult? Azt tudjuk, liogy 17í)5-bon ..Societatea fílosofésca a

Neamului Ronuhiesc in Maré Principatul Ardealulni" ezím

alatt egy társaság készült megalakuhii, még pedig Lugosianu

véleményp szerint ]^al;izsfalván. E társaságnak czélja volt

„ Vesliri filosofe^ti ü moralicedi" ezím alatt eg}' kön^'Asorozatot

adni ki a filosofia múzsáit szeret szivek számára. Mint a társa-

ság czélját fejteget értesít mondja, pártolást flog a román

fejedelemségekbl vár az odavaló tudósok részérl, a hol sok

„európai" egyéniség talált védelmet s a hol görög hírlapokat

olvasnak s a hol a tudósokra a bölcs vajdák magas székébl

mindig az igazsáir védelmez sugarai ragyogtak le. Czéljok az,

hogy ezentúl már meg ne sznjenek a múzsák román nyelven

szólani. Nagyon dicsérik Jenache Vacarescu-X, az els román

grammatikusok és kíiltk egyikét, kitl nagyon sokat várnak.

Eszkozokül a kitzött czél elérésére elször a keleti egyiiáz

theologiájának tanulmányozását és megírását tzik ki s oly
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egyháztörténeti más könyvek kiadását, melyek idáig román
nyelven nem voltak, másodszor pedig földrajzi, természettani,

mennyiségtani és bölcsészeti könyvek kiadását, harmadszor

Moldova és Havaselfölde fejedelmeinek életrajzait, negyedszer

pedig a románság történetének régi kiónikák s más egyéb figye-

lemreméltó történeti emlékeknek alapján való terjedelmes le-

írását.

Azonkívül a folyóirat publikálni fog pohtikai dolgokat, kü-

lönösen tudósításokat a most folyó háborúról. El lehet fizetni

Bukarestben Renner úrnál, az osztrák ágeneziánál. A társulat

tagjai lehetnek : papok, tudósok s a keleti egyháznak minden

más hive, filozófiai doktorok, történettudósok és más egyéb

tanult emberek, a kik vállalkoznak hozzájárulni ahoz, hogy a

tervezett nagy vállalat sikerüljön.

A társaság czélját és megalakulását jelent köriraton sem

a társaság székhelye, sem pedig a nyomda, a melyben a körhat

készült, nincs megjelölve, — így hát nem tudjuk : hol lett volna

a társaság székhelye és kikbl állott volna "? Lugosianu, a mmt
emhtettük, azt hiszi, hogy a társaság székhelye Balásfalva lett

volna, mit abból következtet, hogy Klein Sámuel 1796-ban itt

adta ki „Theologia moraliceascá" czim könyvét. Bár a társaság

körözvényében a társaság theologiai és egyháztörténeti mim-

kásságának keleti jellege egy kissé ersen is van hangoztatva,

még sem tarthatjuk valószíntlennek, hogy a társaságot a

balásfalvi tudós kalugerek indítványozták, kikben, mint ké-

sbb látni fogjuk, tényleg nagyon ers volt a graecizáló haj-

landóság.

Valószín az is, hogy az az állítólag bukaresti tudóstársa-

ság, mely Haith Péter számára engedelmet kapott egy enciklo-

l)édikus jelleg tudományos folyóirat kinyomtatására, azonos

volt ezzííl a Lugosianu szerint Balásfalván tervezett filozófiai

társasággal.

Molnár kísérletei a társaság tervezit meggyzték arról,

hogy engedeliiKit egy román nyelv újság vagy folyóirat

számára nem kaphatnak a kormánytól, hát ilyen kerül utoii

igyek(!zt(ik czéljokal clciiii. Hogy az egész váilahitból nem lett

scimni, annak valósziniicn a/, volt a/, oka, liogv a konnánys/ék
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nagyon szigorúan megtiltotta, hogy a kinyomandó könyvekbl
Erdélyben egyetlen példányt sem szabad eladni vagy szétkül-

deni. E jelenség nemcsak tisztán román kulturális szempontból

érdemel figyelmet, hanem poütikai tekintetbl is igen érdekes

jelenség, mert nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a román

irodalom és kultúra els munkásainak már ekkor szemök eltt

lebegett a románság kiüturai egysége.



IV.

A balásfalvi tudományos és irodalmi iskola megalakulása.

A halásfalvi iskolák hatásának jelei. Intézkedések a gör. kath. népiskolázás

érdekében. Sinkai tanfelügyeli mködése. József császár intézkedései a gO'r.

kel. népiskolák ügyében. A vezérszerep azonban Balásfalváé. Klein Sámuel.

Sinkai György és Maior Péter mint tanulók. Klein Sámuel Balásfalván

tanár lesz. Sinkai és Maior Rómába mennek. A római tanulmányok hatása.

A programm sarkpontja a román nyelv megmentése és kimvelése lesz. Klein

és Sinkai Bécsben. Együttes inüködésök. Klein nyelvtana és Sinkai, mint annak

kiadója. A latin betk. A cyrill betk ellen indított harcz. Példájok követkre

talál. A nyelvtan Elszava. Sinkai nézetei a román nyelvrl. Sinkai bécsi

tanulmányai és érintkezései. József császár a gör. kath. román népiskolák

igazgatójává teszi. Tankönyvirói mködése. A biblia román nyelvre való for-

dításának ügye és Klein Sámuel összeütközése Bbb püspökkel. Bbb püspök

Klein Sámuelt schistiiatikus hajlamokkal és törekvésekkel vádolja. Vizsgálat

Klein ellen. A gör. kel. üresedésben lev püspökség ügye. Bbb püspök szigorú

kathoUkus nézetei. Ellentét e miatt közte és a graecizáló hajlamú Klein, Sinkai

és Maior Péter között. Ez utóbbiak nézete az unióról. Küzdelem Bbb püspök

éa a graecizáló hajlamú papság között. Mi volt a tárgyi oka annak, hogy

Bbb püspök a graecizáló törekvésekkel szemben szigorúan lépett fel ? A gör.

kel. egyházban az autonóm intézmények a kálvinista hatás szülöttei voltak.

Ennek bebizonyítása. Klein, Sinkai és Maior ezt tévesen a gör. keleti egyház-

jog következményének tartották. E miatt a szigorú kathoUkus egyházkormáuy-

zati irányt románellencsnek és a schisma felé való törekvést a romanismns

követelményének tartotta a Klein-Sinkai-Maior-féle iskola szellemében felntt

román közvélemény. Klein egyháztörténeti müvei és hatásuk. Sinkai pöre és

bukása. Elhagyja Jtalásfalvát. Nevel lesz a gróf Wass-csalddnál.

Az elbbi kötetben eladtuk a balásfalvi gijv. kath. iH>inán

iskolák alapításának történetét s rámutattunk, lu)j?y az Ai»ali

lejedeleni egykori nia<^án birtokán miként kezd mey:alakulni

egy kis román Athén. Ez iskolák a most tárj^yalt korszakban

már uemesak sikerrel nn'íkrxltek, (h' az erdélyi románsái; kultú-

rájára nézve igen szép és íigyelenu'c méltt'i gyünutlcsoket is ter-

19
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mettek úgy annyira, liogy egy Caraba nov lonián ]^oéta egész

joggal éiiekt'llit'llc már ekkor:

Léganule de sciinta

Si de simturi natio. alo.

Blajule ! tu locuinta

Geniului gintei tale. ')

A baliisfalvi iskolákon kivül azonban Mária Therézia ha-

lála idején, mint Hurmuzakitól tudjuk, a gor. kath. románság-

nak összesen 10 népiskolája volt. II. Józsei" császár idejében

azonban minden megváltozik. 1782-ben Sinkai Györgyöt nevezte

ki a császár a gör. kath. román népiskolák igazgatójává, ki

12 évi mííkíidése alatt 'iOO népiskolát állított tel. E tizenkét év

alatt Sinkai háromszor utazta be Erdélyt, iskolákat vizsgálván

és szervezvén. A g(>r. keleti románoknak József uralkodásának

els éveiben konstatálhatóan mindössze is csak 4iskolájok volt.

József császár, látván a gör. keleti románok iskolázásának e

teljes hátramaradottságát, 17S(). márczius 4-röl egy rendeletet

adott ki, melyben megparancsolta, hogy a nagyobb községekben

állítsanak fel iskolákat. Az olj^an megyékben, hol a községek

kicsinyek és szegények, több község számára kell egy közös

iskolát felállítani. Az iskolák állításának költségeit adakozásból,

a szüléktl fizetend tandíjakból ledezzék s ha ez nem lenne

elegend, akkor az erdélyi és magyarországi tanulmányi alapok-

ból. Es egyúttal az erdélyi tanulmányi alap terhére ki is nevezett

2Ö tanít(')t ö() frt évi fizetéssel és Xikitics i)iisi)ok ajánlatára a

gör. keleti román iskolák igazgatójául Eustatevics Demeter

személyében 400 tVt évi fizetéssel egy igazgatót is. Hogy a gör.

keleti román népiskolák számára alkalmas tanítók is legyenek,

II. József elrendelte, hogy Temesvárott és Verseczen egy 6 hó-

napig tartó tanfolyamot rendezzenek be bánsági román és szerb

fiatal emberek .számára. Ennek a tanfolyanuiak tanárai közé

tartozott a román irodalom nagyhír meseírója, Czichindeal

Demeter is.

így aztán lassankénl emelkedni kezdett a g('>r. keleti román

papsáu- szcjicmi színvonala is a gör. keleti román néji iskolá-

') !íalásf:ilva, a tudomány 6s a nomzeti 6rz6.sck bölcsje! Te lakó-

helye fajod gí'niuszának.
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zottságával egyetemben, a minek hatása azonban csak késbb
lett érezhet. A románság kultúrai felébresztése és a román
nemzetiségi aspirácziók felkeltése a román irodalom, nyelv és

történelem mvelése révén ez idben a gör. kath. románok, —
illeten Balásfalva számára volt fentartva. Hsei Klein Sámuel,

Sinkai György és Maior Péter voltak.

Klein Sámuel, Klein Innocentius unokaöcscse 1745-ben

sziüetett a mai Szeben-megye Szád nev községében. Mint
gyerek került Balásfalvára, a hol növendéke lett az Áron Péter

püspöktl alapított nevelintézetnek. 1762-ben pedig belépett a

balásfalvi bazilita kalugerek közé. Majd egy évvel késbb
Rednik püspök az Áron Péter-féle konviktus prefektusává tette.

E m els kötetében emhtettük, hogy Mária Therézia a bécsi

Pazmaneumban két alapítványt tett a balásfalvi püspökség két

fiatal theologusa számára. 1776-ban a püspök e két áUást Pop
Istvánnal és Klein Sámuellel töltötte be. Klein a phüosophia és

a theolügia tanulásával 6 évet töltött Bécsben, a honnan 1772-ben

tért vissza Balásfalvára, társával. Pop Istvánnal együtt. Balás-

falván ekkor már a püspök Maior Gergely volt, a ki a balás-

falvi iskolát kibvítette az akkor szokásos phüosophiai tan-

folyammal is, a melyen tanárul a Bécsbl visszatért két fiatal

kalugert alkalmazta. Klein Sámuel a mathematika és az ethika

tanárává lett. Jóformán meg sem kezdette tanári mködését,
midn újra Bécsbe távozott püspöke kíséretében, honnan
177rl-baii tért vissza Balásfalvára. Ez évben lépett be a bazilita

kolostorba Sinkai György is, kit a püspök már a következ
évben Maior Péterrel (együtt Romába küldött felsbb philoso-

phiai és theologiai tanulmányokra.

Sinkai György 1574-ben született Marosszéken, Sámson-
don, melynek vegyes nemzetiség lakossága székelyekbl és ro-

mánokból áll. A Sinkai-család különben 0-Sinkáról származott

Sámsondra s eredetileg fogarasmegyei nemes (boér) család volt.

Tizenkét éves koi'ában a maros-vásárhelyi ov. rof. kollégiumba

a iiagyhir Kovásznál tanár kezei alá került. Két évvel késöhh

a kolozsvári j(ízsiiila gyiimasiiiiii laiiul('»ja s egyúttal a Szent

József íine\('lö-intézet növendéke is ltt. Nógy évig maradt itt a

gninnii;ilik;ii és |)(ie1ikai tanfo! vamot t:unil\a, niéü' pedig kitünft
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sikerrel. Kolozsvárról részint a jezsuita tanúrokkal való össze-

ütközéséit, részint pediff a német nyolv nioíitnniilásáért a besz-

terczei trymnasiumba ment. A rhetorikát itt elvégezvén, 1778-l)an

Balásfalván belépett a kalugerek közé, a honnan, mint már em-

litottük, Maior püspök Darabont líjnácz prépost és késbbi nagy-

váradi gör. kath. püspök ajánlatára magasabb theologiai tanul-

mányokra Rómába a „propaganda de fido" kollegiimiba kül-

dötte Maior Péterrel együtt.

Maior Véter 1758-ban Tordaniegyébcn. Mezö-Kapuson szü-

letett. Fia volt dics-szentmártoni Maior György, mezö-kapusi

görög kath. esperesnek. Tanulmányait épen úgy, mint Sinkai,

Maros-A'ásárhelyt kezdette és Kolozsvárott folytatta. Kolozsvái--

ról Balásfalvára ment, a honnan, mint tudjuk, rokona, Maior

püspök Sinkaival együtt Rómába a ..propaganda de fide" kollé-

giumba küldíUte magasabb theologiai tanulmányokra.

Az idsebb Klein Sámuel Balásfalván volt, Sinkai és Maior

Péter pedig Rómába mentek, a kath. egyházi tudományosság

középpontjába. Öt évig maradtak Rómában. Két évig filozófiát

és három évig theologiát tamdtak. Sinkai idöktizben a ])ropa-

ganda de fide kollégium könyvtárnoka lett s ebben a minségé-

ben lépett közelebbi érintkezésbe Borgia István kardinálissal,

ki látva a tudományra szomjas ifjú theologus buzgóságát, párt-

fogásával lehetvé tette, hogy Róma gazdag kcinyvtárait teljes

mértékben használhassa. Borgia kardinális VI. Pius pápától azt

az engedelmet is kieszk<")zölte számára, hogy a tiltott kíuiyveket is

olvashassa. Róma nemcsak a kereszténység és a katholieismus

fvárosa volt, de egyúttal a nagy tíirténeti emlékeké és emlékezé-

seké is. A két balásfalvi tluíologiis eltt nem volt ismeretlen, a

mit Bonfinius írt az erdélyi oláhokról s mit a tradiczió, különö-

sen az unió, de még inkább Klein püspök pohtikai természet

követelései óta egyre czélzatosabban hird(;tett, hogy a románok

Trajanus dáeziai gyarmatosaitól származnak s így unokái a haj-

dani dics Rómának. Nagyon természetes, ha a két fiatal román
theologus figyelme és érdekldése a történelem lényei s ezeknek

kapcsán a román nyelv és nép eredetének vizsgálata felé fordult.

A réiri r(')maiak nagy tetteirl és hajdani dics nagyságánU be-

szél iníicinlékek és maradványok szemlélete megújította szívok
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lelkesedését és szárnyat adott ifjú képzel tehetségüknek. És
gyakran kérdezték önmaguktól, hol vannak e dics és nagy
nemzet utódai "? Megtalálták rá a feleletet Bonfiniusban és aBon-
finius nyomán keletkezett tudós hagyományban ; Trajan oszlo-

pát szemlélve, az azon ábrázolt római harczosokban s a legy-

zött dák vitézekben fajuk és nemzetük sapáira véltek ismerni.

..Coloniae Legionesque Romanae, inter barbares obrutae,

Románam tandem linguam redalere vindentiu et ne omnino

eam deserant, ita reluetantur, ut non tantum pro vitae quantum
pro linguae incolimiitale certasse videntur" — írja Bonfinius. A
románok tehát még életüknél is többre beesülték nyelvüket,

mert ime, mint Bonfinius írja, inkább nyelvükért, mint sem éle-

tükért harezoltak. „Ez az édes nyelv, a mely eltt seink, mint

valami bálványkép eltt borultak le, az egyetlen el nem idege-

nített örökség, mely seinktl maradt s mely, mint vahxmi vörös

fonal vezethet ki minket az antik nép minden sötét labirinthusá-

ból.'"^) Az els feladat tehát, mi a román tudósra vár, ezt az

söktl maradt egyetlen örökséget kimívélni s alapjává tenni

annak a jövendbeli nemzeti életnek, meh' méltó folytatása lesz

a dics sök fényes életének, édes és igazi kárpótlás a közben

es lií^mályos múlt minden keser szenvedéseért és fájdalmas

megaláztatásért.

Mikor bevégezte a két fiatal theologus Rómában taniümá-

nyait, Maior Péter visszatért Balásfalvára, Sinkai pedig Bécs-

ben maradt a Szent Borbála szemináriumban, a hol akkor a ta-

nuhnány i feUigyelö épen Klein Sámuel volt. A két rokon szellem

férfi, kik mindketten a balásfalvi románság azon eszniekörében

nttek fel, a mely iinnt konkrét alakot öltött politikai vágy

Klein Inüíjcentius egyházi és politikai követeléseil)en nyilatko-

zott meg, egymást hamar és teljesen megértve, nnnikásságukat

a nagy síiktl Tinikolt egyetlen kincsnek, a román nyt'lvnek ki-

mívelésére fortütották. 17iSü-ban adta ki Klein latin nyelven

Shikai szerkeszt támogatásával az els román nyelvtant.-) K

') Cipitriu: Arcliiv pmlru (iloloffiii si istoriu rom. 250, I.

*) FAcDienla liuijuac iltint-ronKinac sivr vdlachicae, (.•oiiipositii ah Sainiiol.

Klein do SzAd ord. S. linsilii M. in collotfio y^rai'i-i rítus i-utliolii-oriiui Viiído-

lionciisi ud S. Hiirbariiiii Iliiliciiinii) ; loouplotatii voro, ot in liuiic ordimuu
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grammatika nemcsak azért nevezetes, mert els volt a niaaa ne-

mében, hanem azért is, hoijry mini az uj szellemi és irodalmi

áramlat els terméke, a román néj) lalinsáira érdekében hadat

izén a eyrill betknek, melyek idáig a román nyelvben, mióta e

nyelven csak írtak, kizárólagosan használtattak. ..Ha ezeket a

eyrill betket - - mondják erre vonatkozóan a yi-annnatika szer-

zi — további-a is makacsai megtartjnk, akkor Apollinns segít-

ségével sem fog tudni senki román nyelvtant írni, mert a hány
szó van, annyi betre lenne szk.<;ég. Mily kíinnyen meg lehetne

ettl a nehézségtl szabadulni, elfogadván egyszeren a latin

betket." Ez okbcU Ivlein grannnatikájában igyekezett megálla-

pítani azon elveket is, melyeket követni a román nyelv latin be-

tkkel való írásában feltétlenül szkségesnek tartotta. E helyes-

írási elvek az etymologiára voltak :dapítva s czéljok volt a

román nyelvet mentl közelebb vinni si t^-pusához, a latinhoz.

Klein késbb, hogv megmutassa iiclycsíi-ásának gynkorlnti hasz-

nálhatóságát és azt lehetén állaláno.s.sá is tegye, két imádsá-

gos köny\"et is íit latin betkkel s ezek egyikének elszava

gyanánt egy granmiatikai értekezést k(')Z(')lt abban helyesírásá-

nak elveit és elnyeit magyarázva. „Ez által sok hasznot hozott

és nagy hajlékonyságot kölcsönzíitt a román nyelvnek— mondja

Radu Tempea 17í)B-ban kiadott román grammatikájának El-
szavában — kitisztítván az általa kiadott sok könyvvel az összes

gyomot, mi ellepte nyelvnket, arra igyekezvén ily módon, hogy

a mennyire csak lehetséges, azt közelebb hozza eredetijéhez."

Az irodalmi dako-romanismus útja e grammatikával meg volt

törve és e miatt csakliamaregészsora kelctkfv.ett a román nyelv

törvényeivel és kitisztításával foglalkoz(') nych iniioknak. Vacd-

rescH Jenache. TfeJeann János, Körösi Sámuel, Molnár dános,

Tempea l\a(hi, Maior.Joryoricl slb. léptek a Klein állal UK^ukez-

dett útra.

Klein grannnatikájának Elszavát Sinkai írta s ebben fejti

ki elszíir Wividen a román nép eredetére és elterjedésére, vala-

mmt a román nyelv keletkezésére vonatkozó nézeteit. Szerinte

a román nyelv Ie;'iiiya levén a latin nyelvnek s Dáciában kelel-

redacta a (loorgio (iahrit'lli Sinrai cjusilcm ordinis. AA. I.L. l'hil. it SS.

Th. D. Vindobonao ly|)Í8 .Jos. Nol). de Kiirtzliück. MDCCLXXX.
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kezvén, valóságos dako-román nyelv és nvére az italo-román

nyelvnek (az olasznak). Sinkai e grammatika mellékleteképen

egy dialógust is akart közölni a román nép keletkezésérl, de a

censura nem engedte meg.^)

Sinkai Bécsben a többi között a népiskolai tanítás módsze-

reivel is foglalkozott, és II. József e tanulmányai alapján nevezte

ki 1782-ben az erdélyi gör. katli. román népiskolák igazgatójává.

Rómában megkezdett történelmi tanulmányait itt még nagyobb

mértékben folytatta. Megismerkedett Cornides Dániellel és

IJenMvel, a kik nemcsak bátorították taniümányaiban, de rit-

kább könyvek és okiratok odakölcsönzésével is segítették. Ga-

rampi, pápai nuntius megengedte, hogy a nuntiatura könyv-

tárát használhassa. Ismeretséget kötött a fhaclitanács elnökével,

a hires huszártábornokkal, Hadik Andrással is, ki nemcsak tudo-

mánykedvelö ember volt, de mint Erdély és Bukovina egykori

kormányzója, kiválóan érdekldött minden iránt, a mi ez orszá-

gok történetére és népeire vonatkozott. Miron Costin krónikáját

pedig egyenesen Sulzertöl kapta. Koszta István udvari tanácsos

pedig Mihály vitéz azon diplomájával ajándékozta meg, a melyik-

kel az 1599-iki Gyulafehérvárt tartott országgylés végzéseit

megersítette.

Bécsbl 1782-ben tért vissza Balásfalvára, hová II. József

a gör. kath. népiskolák igazgatójává nevezte ki, a mely állásban

12 évig mködött. E minségben román nyelven több népiskolai

könyvet írt, segítend a román népiskolák ebbeli szükségletein.

1784-ben Kleinnal, Péterlakival és Petru Maiorral egyetemben

kilépett a bazilita szerzetbl, hová, mint maga mondotta, csak

azért lépett be, hogy alkalma legyen Rómába iikmiiü s a hol sem

nem szerette, sem t mnn sz(M'ették.

1792. novcmbci' liaváhun iiobb püspitk a/.t írta a koiináiiy-

székiKik, li()t;y iiiiiit;'iii a/ l()88-ban Biikarcsllicii kinyointatotl

SzíMii liihlia tele van helytelen szólásiuódokkal és elavull sza-

vakkal, de mert a meghív példányok is elrongyolódtak a hosszas

használat kíivetkeztében, szükségesnek tartaná egy uj bihliafor-

') A. l'iipiii JldiiiuiK : \'i('Ua ujutüU' sí icloeli' hü (!oortfiii Siiu-!»i iliii

.Siiini. hiiciiroHci. IHÜl). 16. I.
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ilítás kiadásáról irondoskodni. K/A azért hozza a kurmányszék

tudomására, hoírv ha vahiini erre vonatkozó észrevétele volna,

méltóztassék vele közölni, hoíxy a nyomást hamarahh meskezd-
hessék. A kormányszék a biblia kiadását mejtrenijredte a ])üspök

felelsségére, de azon nézetének adott kifejezést, hogy nagyon

jó volna, ha a püspr)k ezt a dolgot közölné a t("»bbi magyaror-

szági gör. katli. püspökökkel is, hogy azoknak erre vonatkozó

nézetérl is tájékozva legyen. A fordítást Klein Sámuel végezte

s tiszteletdijképen a biblia példányainak fele volt neki Ígérve

készpénz értékben a püspök részérl.^) Alint Kleinnak egy

1790-ban írott levelébl kitetszik,-) nem kapta meg az ígért tisz-

teletdíjat s ezért a ])üspökkel kellemetlenségei keletkeztek. Kü-
lönben is úgy látszik, hogy Ivlein, Sinkai, Maior i'éter és Bbb
püspök között már kezdet óta nem a legjobb egyetértés volt. A
püspök és Kleinék között fenforgó meghasonlásnak tíibb kon-

krét és kisebb-nagyobb jelentség oka voh, melyeket a kisza-

bott tér szke nem engedi meg elbeszélnünk, de a föoka mégis

e férfiaknak a püspökétl egyházi dolgokban eltér nézete volt.

Ezt látszik bizonyítani a kormányszéknek egy 1791). május

30-ról kelt s Bbb püspokiiöz intézett leirata is, melyben a kor-

mányszék a püspöknek tudtára hozza, hogy egy Klein Sámuel

nev bídásfalvi ])asilita Adamovies gör. keleti ])üspök halála

után Nagy-Szebenben járt azzal a szándékkal, hogy áttérjen a

schismára és ily utón Adamovics utódja legyen a püspöki

székben.

Bbb püsp(")kaguberniuni e leiratára válaszolv;'ui, elmondja,

hogy Klein, miután t Hednik püspök a bécsi IVizmáneumba

küldötte, ott a legnagyobb buzgalommal látott azon kön}'\'ek ol-

vasásához, melyek telve voltak gíirög keleti eretnekségekkel s

azok közül nem egyet magáévá is tett. emlékezteti Bbb püspök

a kormányszéket arra is, hoiiy Klein a nagy-szebeni parochiá-

ért is folyamodíttt azon aczimcn, hogy ez a város k(>zel van szü-

letése liclyéiiez s hogy olt a lev(ígö is kedvezbb lenne egészsé-

gére, de ez csak ürügy volt. mint a késbhieklxil ki l'ou" líinin".

') Joanu C. Bianu Viotia si artivitatoa liii M.niiii Samuilii Miciiln.

H(i(iir<'sci. 1870. 14. 1.

') Cipariu: Archív in'iilru lilologia si hisloriu niniAiia. 700. 1.
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Nem kapván meg a szebeni parochiát, többször Xagy-Szebenbe
utazott majd rokonai látogatására, majd pedig egészsége helyre-

állítása szempontjából s ott mindannyiszor huzamosabban id-
zött azért, hogy a görög nem egyesültek pártfogását és szava-

zatait megnyerje az Adamovics halála után üresedésbe jött gör.

keleti püspöki székre. Nagyon fél attól Bbb püspök, hogy Klein

atya abban a reményben, hogy megnyeri a gör. keleti püspök-

séget s atyjafiaitól is erre ösztönöztetve, készül elhagyni a gör.

kath. hitet s ily módon a népben nagy zavarodást keltene, kéri

tehát a kormányszéket: eszközölje ki felségénél, hogy Kleint

poenitencziára a munkácsi kolostorba küldhesse.

A balásfalvi káptalan — a mely akkor a basiÜtákból állott

— tényleg vizsgálat alá is fogta Kleint, a ki a püspök által neki

tulajdonított azon szándékot, mintha a schismára áttérni szán-

dékoznék, a legliatározottabban tagadta, st egyenesen azt

kérte : engedje meg neki a püspök, hogy átállhasson a latin rí-

tusra, mert így legalább senki sem gyanúsíthatja azzal, hogy
magát az orthodoxok által püspökké akarja választatni. Igaz

ugyan, hogy Szebenben érintkezett a gör. keletiekkel, de nem
azért, hogy magának kérje a püspökséget, hanem azért, hogy
nekik azt tanácsolja, hogy ne fogadjanak el idegen nemzetiség
(azaz szerb) püspököt. A püspök felelve a káptalan felterjesz-

tésére, azt mondja, hogy az, hogy Klein hajlandó átlépni a latin

rítusra, még nem bizon;\itéka annak, hogy nem akart áttérni a

schismára s nem is mossa el ezt a vétkét, meri erre szükséges

lenne, hogy egész magaviseletét megváltoztassa.

Közbevetleg a Klein és Hobl) püspíik kr)zr)1t való viszony

világosabb megértése miatt meg kell még einlílcni azt is, liogy

Adamovics gör. keleti püspök ITÍHi-lian clliiilalozván, (í püspöki

székíít ISlO-ig nem t(")lt(')jték be. Oka ennek az volt, hogy a gör.

keleti román kléiiis, lániaszkodva a vallásos unió eltt való tcir-

vényes szokásra, a piispökválaszlás jogát magának követelte.

A kormány nem igen sietett e jogot elismerni, mert szándékával

és (')liaj1ásaival az sem nagyon ellenkezett, ha ez a piisp(")ki szék

hnzamosabi) idcMg bcibiltetlenül marad is. Az interregnum /a\:i

rai és gyüng(5 koiiminyzata h^galább nem fognak akadályokat

támaszlain' azon kallioli/áh') loi-ckvés elé, m(>lv schoirvseui liidoti
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belonyuLTodni aliba a ténybe, hojjv az erdélyi románság fele az

orthudoxia híve legyen. Csak ISlO-ben ismerte el a király a

gör. keleti klérus e jogát s hívta össze a kormányszék Tordára

a püspökválasztó gylést ugyanezen év szeptember lí)-re.

A hármas választás megejtése után a második helyen megválasz-

tott Möga Vasiliet ersítette meg felsége deezember 21-én a

gör. keleti püspöki széken.

Bbb püspök ers katholikus érzelnu'i volt,— talán nem is

hibázunk, ha azt mondjuk, hogy fanatikus és ellenzje min-

dennek, a mi csak legtávolabbról is a sehismára emlékeztetett.

Azonkívül f()svény és kíméletlen vagyongyüjt volt. Nem a

maga, hanem egyháza számára, mint azt léhnillióra men vég-

rendeletével oly elismerésre méltóan meg is mutatta. Az ifjú

tudós kalugerek vonzódását a göröí: egyház szelleméhez és

szertartásaihoz nemcsak nem szerette, hanem azt egyenesen a

schismához való vonzódásnak is tartotta s e miatt kíméletlenül

el is ítélte. \'íszont a tudós kalugerek fösvénységét nem szeret-

ték. Tle, mint az általok felébresztett román irodalom, nyelv

és tudományosság helyzet és természet szerint való patronu-

sától törekvéseik bkezbb támogatását várták volna. „Sohasem

volt a románok egyháza — írja Maíor Péter a románok tíirténe-

téhez csatolt értekezésében — mint az erdélyi egyesültek klé-

lusa e században annyira gazdag tudós férfiakban, a kik egyhá-

zuk emeléséhez hozzájái'ulhaltnk volna, ha segítséget kaptak

volna a mindennapi kényéi- megszerzésélxMi, ha ellátták és tá-

mogatták volna ket, a mint illik. Nem panaszkodnék a közön-

ség s vele együtt ezek a férfiak, hogy a császári uralkodás b-
kezsége annyit költött a távoles egyelemekre és akadémiákra

s a hazai iskolákra, hogy kimívelje és tökéletesítse a románok

fiait is. De jelenlegi püspökük, a ki huzamosabb id óta uralko-

dik felettük, magát telj(vsen a i)énz- és vagyongyjtésre adta.

Ha ílj^en hajlandósággal viseltetnék a tudományok iránt is és

pénzeinek egy részével gj^arapítaná a balásfalvi könyvtárt, sok

k()nyv látott volna napvilágot a i-omán laj kimív(»lésére."

Az I. kíitetben a valli'isos unió lorlénelérl szí'ilva, említet-

líik Kai)y jezsuita levelével kapcsolatban, hogy mikor Alhana-

siiis |nisp(»kt»1 bécsi látogatása ulán ö felsége kinevezte püspíikké,
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az egyház sem magával Athanasiusszal, sem pedig az elért

•eredményekkel nem volt valami nagyon megelégedve, de azzal

vigasztalta magát, hogy a jövre nézve az oláhokat lassanként

majd csak megjavítja a püspök mellé adott jezsuita szokásaik-

ban, a lithurgiában és a szent dolgokban egyaránt és elhagyatja

velk azokat a szokásokat és külsségeket, melyek a józan

észszel és az igazi keresztény vallással ellentétben állanak. Klein

Innoeentiusnak bne a kathohcismus szempontjából épen abban

állott, hogy mint Hurumzaki mondja ^) — egyházán és egyház-

megyéjén bell oly melegséggel és elszeretettel karolta fel a

görög szertartás alkalmazását, a mely sem a jezsuita kollegiiun-

nak, sem a bécsi udvarnak nem tetszett. " Bbb püspök épen

ellentéte volt Klein Innoeentiusnak. Rajta volt minden erejével,

hogy a gör. kath. egyház a vallásos imio intenczióinak megfele-

len mentl szorosabb viszonyba jöjjön a latin egyházzal s hogy

minden, a mi a schismára csak legtávolabbról is emlékeztet, az

egyház szokásaiból és szertartásaiból kiküszöböltessék. Sinkai,

Klein és Maior Klein Innoeentiusnak nemcsak irodalmi és poli-

tikai nézetét örökölték, hanem egyház-poUtikait is és ily módon
képviseli is lettek a görögösít iránynak, melyet gondolatuk-

ban összekapcsoltak a tiszta román nemzeti törekvésekkel is

szemben a püspök latinosító irányával, melyrl azt tartották,

hogy a nemzeti törekvéseknek csak ártahnára lehet. „Es most

akadnak olyan bolondok is, — irja Sinkai Krónikájában*) —
a kik azt hiszik, hogy a gör. katholikusok, mivel magokat egye-

sülteknek nevezik, alávetettjei a római katholikusoknak, holott

az okosság azt mf)ndja, liogy egyesült annyit jeleni, mint ha-

sonló és nem alávetett."

Hogy az uniót Sinkai és társai miként Ítélték meg, annak

több bizonyítékát találjuk Sinkai Krónikájában. így, mikor azon

unióról beszél, melyet líMVJ-ben a bulgárok királya. Kalojanos

megkisértíítt, ez uniót a kíivetkezöképen jellemzi: ..A románok

és bulgárok nem hagyták cl elbbi liitöket és csak annyiban

velellék alá magokai a iímiimí egyháznak, Iiogv a pá|>át elismer-

') Fr.'ipfmonte ziu- (foscluchtü dov Ivumiiiioii. II. H. 107. 1.

») III. kot. :Uí). I.
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ték loffplsönek a pálriárkák között s liocfv nem vetették meg a

latinokat és szoki'isaikat, így cselekedtek késbb az erdélyi ro-

mánok is, mikor egyesültek. . . . Azonban nagyon helytelenül

cselekedtek a lengyel- és a magyarországi riithenek, mikor a

Hiszekegybe felvették ezt is „a fiútól is," mert meg kellett volna

tartaniuk régi hitöket és szokásaikat. Az lett volna az igazi

miio, hogy a nyugatiak és keletiek is tartsák meg szokásaikat

és egymást ne vessék meg." Majd az erdélyi románok uniója

kapcsán a l'ogarasi gör. kath. püspökség IVlállitásáról szólva.

így nyilatkozik : Pataki püspök, ki latinná lett, fiatal fejébe

vette, hogy nincs is a világon igazi ])üspökség. ha az nincs meg-
ersítve a római pátriárkától. De az erdél3'i románok egyházá-

nak, melynek els érseke, Teofilus az els niceai zsinaton ott

ült a 30<) szent atya között, mi szüksége volt a római pátriárka

megersítésére ? Talán csak nem azért csinálták a fogarasi püs-

pökséget, hogy eltemessék vele a gyulafehérvári metropolitasá-

got ? De miért kellett eltemetni a gyulafehérvári metropolitasá-

got V Talán csak nem azért, hogy a lománokat azon nemzetek

alattvalóivá tegyék, melyeket k hódítottak meg a keresztény-

ségnek? ... Az unió nem áll egyébbl, mini abból, hogy ne

üldözzük azokat, kika i-(')inai egyház hívei, szokásaikért és hogy

mi románok hivck mai'adjunk a keleti egyház szokásaihoz és

szertartásaihoz s ezért a laliiiok ne üldözzenek minket, — mert

ama bizonyos négy pontot nemcsak a tudatlan román nép nem
ismerte, de a tanit románok közül is a legtöbb nem értette. Az
unió csakis a papoknak használt, a kik nyertek is ennek követ-

keztében valami csekély mentességet, a nemesek pedig ma is

görbe .szemmel néznek rajok, mert a latinok a magok részére

csalván a románokat, szánudcat tekintve, felülmulliatlák a kál-

vinistákat, a kik pedig al)l)an az idben az ersebbek voltak."

Nagyon termé.szetes, hogy az ilyes fajtájú nézetek, melyek

Sinkai, Klein és Maior Péter közíis nézetei voltak, a buzgó ka-

tholikus püspöknek tetszését nem nyerhették meg, aini:il inkább,

mert a g("»r. kath. klérusban nem állottak e nézelükkei magok-
ban, hanem számos kr>ve1öjük volt, kik e uíiall a |)íisp()kke|

elientéti)e, .st (isszeütközé.sbe jve, kénytelenek Miliak a jnispok

neheztelé.sét és haragjai éiczni. ..A rz('>|)a-család — mondja
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Maior Péter történetében ^) — ma is él a románok között Erdély-

ben. E családból való a derék Czópa Cziril hátszegi vikárius is,

a ki azon szörny üldöztetések után, melyben t a klérus leg-

nagyobbjai részesítették, kifáradva a sok gondtól, a múlt évben

halt meg. Hasonlóképen századunkban az erdélyi egyesült klé-

rusból többen haltak meg id eltt bánatukban. így Salcidn

István, a minek legfbb oka az volt, hogy Bbb János a marosi

esperességbl fogarasi püspökségre emeltetett. Fiskuti Sándor

hátszegi vikárius, Ungur Péter esperes, st Timár Müiály, a ki

Fiskuti után hátszegi vikárius volt, még Czópa eltt halt meg
vigasztalanul. Mások pedig a legderekabbak közül egyenesen

elhagyták az országot. Ezek közül való volt Bran Simon, most

nagyváradi kanonok is. Többen elvégezvén a theologiai tanul-

mányokat, nem akarták magukat felszenteltetni. Ezek közé

tartozott Budai Deleanu János is."

„Ily módon távoHtott el Bbb Balázsfalváról és a klérusból

más tudós férfiakat is — mondja Papiu Ilarianu, ^) — A többek

között a theologiai doctort, Filipanu-t is, a ki eltávozván Balás-

falváról, Bajuczon lelkész lett. Nem élhetvén meg azonban fize-

tésébl, kénytelen volt két ökrös szekerével a raktárba terhet

fuvarozni. Majd azután Csukudon lett plébános. Egy ízben

gabnát vitt Kolozsvárra eladni, a hol meghallotta, hogy az aka-

démián egy ifjú vizsgálatot tesz. A falusi papok czondrájában

s vállán ostorral belépett a terembe. Tekintélyes kinézése, mely

elárulta, hogy ez öltözet alatt is tanult ember rejlik s tiszteletre-

méltó szakálla magokra vonták az összes jelenlevk s azok

között az ország iíormányzí'tjáiiak, Báníí'y Gy(')rgy grófnak figyel-

mét is. Még nagyobb volt meglepetésök, mikor Filipanu enge-

delmet kért latin nyelven, hogy a vizsgálatot tevnek is ad-

hasson fel a bölcsészetbl kérdési. Filipanu ez idszerint a leg-

kitünbl) latin szónok volt egész Erdélyben. A vizsgálat után

a kormányzó magálioz hívta ebédre, de Filipanu, a ki már sze-

kere rudjához támaszkodva, elköltíitte kenyérbl és szalonnából

álló ebédjét, azt mondotla, liogy már ebédeli. A kormányzó

') iHtoi'iíi ])(>nli-ii iiu-cpiitiil stl). 189. 1. li. kiadás.

'') Istoriii I{uni:'iiiil()r din Daria siipi'i'iora 1. U04.
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megismervén ekként Filipianu tudoniányossíiurát, kényszerítette

a püspököt, hogy a káptalan felállítása alkalmával tegye meg
kanonoknak. És Filipiann 1S8 l-ben, mint prépost halt meg."

Egyszóval, Bbb püspök az egyházi fegyelmet nemcsak
szigorúan, de autokrata móilon is kezelte, a mi t papságának

nem egyszer legtanultabb elemeivel hozta összeütközésbe s e

miatt épen ezek a legtanultabb papok benne nem is igen voltak

hajlandók mást látni, mint egy olyan, a kortól elmai-adott auto-

krata szellem papot, a ki üldöz mindenkit, a ki a klérusban a

tudományosabb és szabadabb szellemet képviseli. Bbb püspök
ez álláspontjának azonban nemcsak alanyi, de tárgyi okai is

vannak. Püspöksége els éveiben jelent meg II. József türelmi

rendelete s azon pátense, melylyel lehetvé tette egyik keresz-

tény felekezetbl a másikba való átlépést. Tudjuk azt is, hogy a

ÍSofronius és Visarion kalugerektöl támasztott orthodox vissza-

hatás hullámai még alig voltak ez idtájt lecsillapodva. Az elége-

detlenek közül sokan e pátenset úgy fogták fel, mint kedvez
alkalmat az unióról az orthodoxiára való áttérésre. Az unió titkos

és nyílt ellenségei biztatni is kezdették a román népet azonnal

az orthodoxiára való visszatérésre. A nép között az izgatottság

egyre nagyobb lett s ez már Fogaras vidékén veszedelmes mé-

reteket is kezdett ölteni. Hogy a mozgalmat lecsillapítsa, kény-

telen volt generális vikáriusával. Darabont Ignáczczal együtt

Fogarasba menni, a hol sikerült is neki a mozgalmai csirájiibaii

elfojtania. A román gör. kel. egyház iM'délyben a X\'lll. század

végén, mikor a tárgyalások Rómával az uiiio végett kezdetöket

vették, hittétoleiben és szervezetében teljesen el volt kálvinizál va.

Alkotmányának alapját az úgynevezett kis- és nagy zsinatok

(sobor maré sí mic) képezték. Már pedig az úgynevezett nagy

szinodus — a sobor maré — mini azi ma már minden ily dol-

gokban járatos ember tudja, — semmi egyéb, mint az erdélyi

kálvánisták synodus generálisa. Az aiiliociiiai zsinati*!), canonja,

mely be van foglaha a .. riavili:r-l)a is, azt mondja: ,.Nem

szabad a püspí'iknek zsinatol lailani a nélkül, a kinek gondjaira

van l)izva a metropolia." ') Zonara a keleti egylii'iz canonjaiiiak

*) Card. Piatra: .Juris ecclesiastici (íraocoruiii, História ot monu-

menta. I. köt. pag. 46:3.
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leghíresebb magyarázója azt mondja: „A canonok nem engedik

meg, hogy a püspök egyedül, nem lévén jelen a metropolita,

zsinatot tarthasson." ^) Az erdélyi sobor maré azonban csak a

vladikából állott és a klérus tagjaiból, st mikor vladika-válasz-

tás vagy letétel volt, még a püspök sem volt jelen. Ilyen fajtájú

zsinatot pedig a ,.Pravilla" egyáltalán nem ismer.

Ez okból a tirgovisti, illetleg a bukaresti metropolita, ki

alá, mint exarchatusi joggal biró metropoUta alá tartozott az

erdélyi gör. keleti egyház és vladika, nem is ismerte el soha

törvényeseknek ezeket a zsinatokat. Hogy ez így van, világossá

teszi az a körülmény is, hogy a tirgovisti metropohta sohasem

szentelte fel az erdélyi zsinatok által választott vladíkákat,

hanem minden egyes esetben a Pravillától megkövetelt szabály-

szer uj választás alá vetette ket. így történt ez 1682-ben

Joasaf vladikával is, ki Theodosius tirgovisti metropolitához

ment, hogy felszentelje. Ez a Pravilla rendelkezései értelmében

egy három fpapból (archier) álló fpapi zsinatot hívott össze s

ezek aztán megválasztották a Pravillától megkövetelt három
jelöltet, kik közül aztán Theodoshis Joasaíbt megersítette. -)

Hasonló eset ismétldött Veslimián Sava és Varlaam vladikák-

kal is. Ily módon szentelték fel ugyancsak Theodosius és Atha-

nasius püspököket is, kik alatt a vallásos unió kezddött és be

is fejezdött.

Volt a szinoduson kívül még egy másik intézmény is, mely

szintén a kálvinista hatás eredménye volt, miután nyoma a

gör. kel. egyházjogban ennek sincs s ez az, hogy a vladikának

mintegy tanácsát képezte az a P2 esperes, kiket a szinodus e

czélból megválasztott. Ez intézmény a szinodussal egyetemben

megmaradt az unió után is, noha a basilita monostor alapításá-

nak egyik Icgföbl) czélja épen az volt, liogy ezek a basiiiták a

püspököt az egyház kormányzatában segítsék. A \- esperest

ilyen egyháztanácsosi minségben mégBbb püspcik idejében is

megválasztották, de sohasem liívta r»ssze ket.

„A mi egyházunk kánoni tevékenységének mondja

') Zishmann: Dio vSynodi'ii und diu Kpiscopiil-aomtor in der inorsfon

liindischon Kirclic. Wien. 1897. 21(5. 1.

*) T. (^ipdriu: Aclo si Kiiij^ni(M)t(» 237. 1.
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Grama Sándor *) — az unió után kettfís iránya volt. Az els

irány szerint ki kellett tisztítani ez ecvházi törvényhozásból és

intézményekbl mindent, a mi kánoni tekintetben eredménye

volt a kálvinista hatásnak és ennek következtében nem is volt

kibékíthet a katholikus elvekkel. A második irányban a katho-

likus elveknek és az egyház uj helyzetének megielelö egyházi

törvényhozást kellett teremteni." Ezt a ketts irányt az eddigi

püspökr»k k(>ziil nagyobb erélylyel és kíhetkezetességgel senki

sem karolta lel, mint épen Bbb püspök. ,.Bobl.) püsp()k — mondja

Papin Ilarianu^) — nem sokat tördött a nemzeti ügygyei,

hanem elkezdette lenekestl felforgatni a keleti egyház régi

intézményeit. Felforgatta alapjából az egyház alkotmányát s a

szinodalis rendszer helyébe, mely a keleti egyház szelleméhez

tartozik, behozta a katholikusok despotikus hierarehiáját. A ba-

rátok helyébe káptalant alapított, mint a katholikusoknál van s

a helyett, hogy az egyházi ügyekben összehívta volna a szino-

dust, a káptalan tagjaival tanácskozott. A valóságos esperesek

helyébe, a kik az egyházi alkotmány értelmében akkora jogok-

kal bírtak, hogy meg is sennnisíthctték a püspökök önkényes

rendelkezéseit, ha meghaltak, iiciii nevezett ki tényleges, hanem
csak helyettes espereseket, administratorokat, jegyzket és fel-

ügyelket, de ezeket sem az egész fesperesség területére, mert

ezeket felosztotta több administrátor és felügyel között, a kik

mindnyájan az kreatúrái voltak s ezek abban a reménykedés-

ben, hogy megkapják a vörös övet, nem mertek szólani semmit

a püspök visszaélései ellen. Ezen kívül elkezdette ismerni maga
felett az esztergomi magyar érsek fenhatóságát s azokat a fér-

fiakat és fespereseket, kik emlékeztetni merték, hogy elnyomja

az összes egyh:ízi jogokat, szörnyen üldözbe vette."

A mint ;iz eddig mondottakból is kitetszik, Klein, Sinkai

és Maior Péter azokat az egyházkoi-inányznti intézményeket,

melyeket az unió eltt az erdélyi g<')r. kv\o\\ egyházban a kálvi-

nizmus honosított meg, de a melyek é]) annyira ellentétesek

voltak az orthfulox eiívház JiiiM-ai-cbiciis s/clleniévcl, mini a ka-

') Istoria Bascricci Uomanesci unité cu Roma. 178. I.

') Istoria din Dacia superioaro I. 95. 1.
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tholikus egyházéval is, egyenesen a keleti orthodox egyház
sajátos és jellemz intézményeinek tartották. Mikor a püspök az

egyház kathohkus jellemének nyilvánvalóbb kidomborításáért

ezeket egymásután igyekezett mellzni vagy mással helyettesí-

teni, oly dologért hibáztatták a püspököt, a mit voltaképen nem
követett el. Klein, Sinkai és Maior történelmi és filologai dog-

máikban el lévén fogulva, az egyházszervezeti kérdésben sem
láthattak tisztán. Nem vették észre, hogy az az autonomikus és

demokratikus irány, melyet az egyházkormányzatban állandóan

követeltek, ép oly kevéssé felel meg az orthodox egyház szelle-

mének, mint a kathohkus egyházénak, mert az egyenesen a

presbiteriánus szerkezet kálvinista egyház százados és nem
épen platonikus hatásának volt eredménye az erdélyi görög

keleti román s egyúttal örökségképen az unió után a gör. kath.

egyházban is.

Miután e három férfiú az igazi román nemzetiséget az

orthodoxia fogalmával lelkében összekapcsolta, azért a püspök
orthodox-ellenes egyházkormányzati és irodalmi mködése is a

román nemzetiség iránt ellenségesnek, vagy a legjobb esetben

is közönbösnek vagy érzéketlennek tnt fel elttök és miután

a jelen századbeli román egyházi, irodalmi és politikai közvéle-

mény e három férfiú iratain és az ez iratokat üiterpretáló hasonló

szellem irodalmi termékeken ntt fel, — e közvélemény eltt is.

„A ftisztelend püspök is nyomatott ki Balásfalván hohni

theologiai könyveket — mondja a már idézett helyen ^hiior

Péter. — Maga mondja els szavában, hogy fordította le

Turnellinek könyvét — ebben a felvilágosult században — a hét

szentségrl. Errl egy gyuhifehéi'vái'i i)ápista theologiai tanár

azt az annyira furcsa, mint igazságos ítéletet mondotta, hogy a

míg fiobb János Turnelli-t románra fordította, okosabban csele-

kedett volna, ha kereket csínált volna. Ennél haszontalanabb

könyvet Balásfalváról iiein adhattak volna a románok kezébe."

Így vélekedtek i\lai(ir, Klein és Sinkai a püspök irodalmi nu'ikö-

dósének értékérl.

Idközben Klein Sámuel megirta a keleti egyház történetét

is (isloria l)is('ricésca) s a/t clös/.ax i'iban a karhu-zai g(ir. kel.

'20
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szerb pátriárkának ajánlotta. A kéziratot az imprimatnr elnye-

réséért benyiijtotta a kormányszékhez, honnan lTí>4-ben kül-

döttek le átvizsgálás és véleményadás véí^J^ett Bbb püspöknek.

A püspök az I. kötetet a bazilitáknak adta ki bírálatra, a Il-kat

pedier Nemes László és Nóvák Eliseus espereseknek. A kaluge-

rek az els kötetre vonatkoziuni azon nézetüknek adlak kifeje-

zést, hogy „teljesen érdemetlen a kiadásra cs ha kiadnák, nagy
meirl)otránkozást okozna." Nóvák és Nemes véleménye a II. kö-

tetrl nem volt ily sújtó, de annyira kedvez sem, hogy ellen-

súlyozhatta volna a baziliták elvet Ítéletét. A püspök aztán e

ketts vélemény alapján kimondotta, hogy miután a karlóezai

pátriárka vallásához van a könyv alkalmazva és disunitus néze-

tekkel tele van, hiányos és tökéletlen is, ezért kinyomatása nem
engedhet meg. Tényleg e kön}^ kéziratban is maradt, egy

másik hasonlíí természet mvével, az „Istoria hisertcésca a
liomanilor Transilvani" czimüvel egyetemben, de azért jidormán

a korabeli román tudós körökben általánosan forrásul használ-

tatott és alapja l(»tt a románság késbbi egvháztí'irténeti összes

tudásának és e kéi'désekj-e vonatkozó íellogásának. Hízelgett e

könyv a lomán nemzetiségi és a graecizáló törekvéseknek, de

ártott azon szigorú katholikus felfogásnak, melyet Bbb j^üspök

az egyházi kormányzatban és az irodalomban képviselt. Ez az

itt vázolt küzdelem okozta azt, hogy a románság közvéleménye

liajlandí') lett a szigorúan katholikus egyházi ii-ányban valami

ellenségest vagy legalább is ellenségesen közömböst látni a

román nemzetiség ügye iránt és mindenben, mi kaczérkodás

volt az orthodoxiával és az egyház elgörögösítésével, a román

nemzetiség támaszát.

Ez a feszült viszony nem tarthatott a nélkül, hogy Klein

eltávolítása után elvtársára, Sinkaira is rá ne kerüljön a sor.

1704-ben történt, hogy Pára és Fiskuti esperesek Sinkaival

együtt beszélgettek a ])üspöki'l és kormányzatánál. Pára és

Fiskuti azt mondották, hogyk .segítették Bobb-ot a i)üsj)ökségre,

a ki nekik akkor megígérte, hogy az tudtok és beleegyezésök

nélkül még uradalmi tiszteket sem fog tenni. Most azonban

nemcsak, hogy ezt nem teszi, hanem még egy hordi') bort sem
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ád nekik. E beszélgetést Sinkai — mint vallomásában ^) maga
mondja — non prodito nemine megizente a püspöknek. Ez azon-

ban nem használt semmit, mert a püspök Sinkai ellen is jelen-

tést tett a kormányszékhez. Mikor e jelentésnek hire Balás-

falván elterjedt, Sinkai, ki ekkor még a gör. kath. román elemi

iskolák igazgatója volt, — bement egy pohár borra a kalugerek

zárdájába. Itt a barátok azt mondották neki: No Sinkai, téged

ugyan eláztattak ! Mire Sinkai azt felelte : No ha úgy bánik

velem a püspök : ego etiam ver dux et autor rebelhonis atque

conjuratorum. Erre a philosophia tanára azt felelte : Sinkai,

nagyot szóltál és a fejeddel játszol I Sinkai nyilatkozatát azon-

nal értésére adták a baziliták a püspöknek, ki szószerinti érte-

lemben véve Sinkai mondását, a vármegye alispánjához úgy
jelentette fel, mint egy összeesküvés szerzjét és egy indítandó

forradalom vezérét. Gyújtó Sándor alispán azonnal elfogatta

S inkáit. Miután nemes ember volt, ügyében a vármegye egy

héttagból álló bizottságot küldött ki ügye megvizsgálására és

Ítélethozatalra. Az 1794. szeptember 11-én megtartott vizsgálat-

ból azonban kitnt, hogy valami politikai összeesküvésrl vagy

épen egy indítandó forradalomról szó sincs, s azért Sinkait

azonnal szabadlábra helyezték. Bár minden, a mi „a hosszas

kérdezkedésekre tett vallomásokból kitnt, mindössze is oly

semmiség és kicsinység volt, hogy sem eonspiratio, sem papi

engedetlenséget akarni szoros theologia szerint is uom érdem-

lett"', Sinkait iskolai igazgatói hivatalából kitették s helyébe Bbb
püspök ajárdatára Tatu Györgyöt nevezték ki.

Sinkai hivatahíh(')l való letételébe nem nyugodott bele,

hanem magát védelmezni és hivatalát visszanyerni egyenesen

Bécsbe ment. Itt azonban Mai'tinoviesnak és társainak kivégezto-

tése után nagyon rósz helyt kopogtatott mindenki, a kirl, ha csak

tréfából is, az a liii- terjedt oMiogy az összeesküvés és a forradalom

vezén;. Kérelmét j(')r()rmáu meg sem hallgatták és így inindcu

siker reménye nélkül kénytelen volt Bécsbl visszatérni. Czegei

gróf Wdss 1 )ritiiel, a jeles 1ti(l(')s és kitn paedagogus hirében állt't

Sinkait a/oiihaii három lia : Tamás, János és ( iyorgy nevelésének

V l'nphi llarianu: N'ictiu opurolo si idcilf Iní (ioorfriu Smoai dm
.Siiika \YA. 1.

20'
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vezetésére maciihoz vette. Sinkai itt hat esztendeig maradt bé-

kesséffben, tanítványai nevelésével és megkezdett tíu-léneti ta-

milmányainak folytatásával töltvén csendes és elégedett napjait.

Sinkai ekként hagyta oda Balásfalvát. Maior Péter, amint

1784-ben kilépett a bazilita kolostorból, Szász-Régenbe ment

papnak, a hol az akkor hadbírói minségben élö Sulzerrel

ismerkedett meg és társalgott históriai kérdésekrl. A kegy-

vesztett Klein sem sokáig maradt Balásfalván.



Budapest, mint a román mveldési mozgalmak egyik

középpontja.

A Helytartó Tanácsnál szei-vezett román könyvvizsgálói hivatal. E hivatal

jelentsége a román irodalomtörténetben. Az egyetemi nyomda, mint román-

könyvek nyomtatója. Klein, mint román könyvvizsgáló és korrektor az egyetemi

nyomdánál. Sinkai a Wass-családot elhagyja, hogy Budapestre menjen. Nagy-

váradi idözése. Sinkai Budapesten. Segédkezik Klcinnak. Érintkezései a magyar

tudósokkal. Klein meghal. A könyvvizsgálói állomás és a korrektorság ürese-

désbe jön. Vulkán püspök nem Sinkait ajánlja, hanem elbb Cornellit, majd

pedig Maior Pétert. Sinkai megkezdi Krónikájának közlését. A közlés félbe-

maradt, de nagy népszerséget szerez Sinkainak a románok között. A Wass-

családhoz tér vissza. E család pártfogása és a románok részvétlensége. Lépé-

seket tesz a Krónika kiadása érdekében. Opus igne, autor patibulo dignus. Mi

az igazság? Mártonffy censor véleménye. Sinkai balásfalvi látogatása. Elt-

nik a románság szemei elöl Halála. Sínkai és Klein Sámuel kéziratai Nagy-

váradon. A romániai kormány tárgyalásai e kéziratok ügyében a nagyváradi

gör. kath. püspökséggel. Maior Béter. mint könyvvizsgáló és korrektor. Maior

Béter kiadja históriáját. E könyv hatása. Az általa támasztott irodalmi vitat-

kozás. A budapesti román társaság Maior Béter idejében. A román negylet

és tagjai. A magyar társadalom támogatása. A román vajdaságok elkeli és

tudósai müveiket a budai egyetemi nyomdában adják ki. Betru Maior egyház-

történetírói munkássága- A Budai Lexicon. Betru Maior erre vonatkozó mun-

kássága. Halála és végrendelete.

A budai kir. hülytartólanács mellett e^y kcinyvvizsiráló

hivatal is volt. Eleinte ennek hatásköre csak a katlu)likus köny-

vekre terjedt ki. Az 1790/1-ki országgylés e vizsgálatot az

ágostai evangelikns és az ev. rel". egyházi könyvekre is kiterjesz-

tette. A jelen század elején pedig a román könyveket is bevon-

ták hivatal nu'íkodése körébe. Az els román konyvvizsgáK)

é])en Klciii Sáiiiiicl lett. „P]z az intézmény mondja iVíir/V»/í\v(í(

Alliaiii'i/, '

)

\ :il(')sági)s j(')téteméiiy \(ilt :i i'om;'iiioki';i, nolia

') Vit'tiii si n|K'rüU» lui Putrii Maiorii. Hiicuri'.sti 1883.
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gör. kath. egyházi érdekeknél nem volt egyéb i-zélja. A kíhiyv-

vizsgálü volt az egyetlen román tisztvisel a helytartótanácsnál^

néha azok közül kinevezve, a kik üldöztettek az egyházmegyé-

ben, néha pedig a korszak legtudósabb románjai közül. Egy
tudós nemzeti érzület és munkakedvvel biró román nem is kí-

vánhatott magának szebb liivatalt, mert itt volt az egyetemi

nyomda és könyvtár, folytonosan ösztönözvén, hogy mentül töb-

bet tegyen (kimvelése és a román irodalom érdekében. A budai

könyvvizsgáló hivatal középpontjává lett azon román ifjaknak,

kik tanulni Budapestre jöttek ; valóságos tzhelye lett a nemzeti

ébredésnek a nyelv és a történelem tanulmányuzásának Maior

Péter mvemek hatása alatt állva, a honnan a népre is a vilá-

gosság sugarai ömlöttek és önkénytelen összeköttetés okozója

azon tanulók között, kik kisebb-nagyobb mértékben ír()kká

lettek vagy szerepet játszottak a nemzeti életben, mint Bossiuka,

Jorgovica, Murgu, a Patriciu testvérek, Popescu Ghennadie,.

Sándor Athanáz és Vasics Pál."

NovákovicslsXxíiw udvari ágensnek Pudán egy illyr-román

nyomdája volt. Ezt a nyomdát az egyetemi nyomda ISOö-ben

megvásárolta és I. Ferencz 181)5.június 23-án kiadott rendeleté-

ben, melylyel e vásárt helyben hagyja, ráruházza az egyetemi

nyomdára a i'omán és illyr egyházi könyvek nyomtatásának és

kiadásának jogát is. ') Az egyetemi nyomdának e vásár és intéz-

kedés következtében egy román korrektorra is szüksége lett.

E korrektorság mintegy magától ruházódik át a helytartótanáes-

nál alkalmazott román könyvvizsgálóra s így lesz a m. kir. tu-

domány egyetemi nyomda is jelentékeny tényezvé a jelen

század els felének román nemzeti, iroilahni és mívelödési moz-

galmaiban. E nyomdának legels román terméke épen Klein

híres nyelvtanának az ..Elemeuta Huijune Daco-h'omanae, sive

ValacJiicae"' -nvk Sinkaitól javított és bvített lSI)5-ki kiadása.

Sinkai l.S03-ban hat évimkCxlés után bevégezvén a ^^'ass-

fiúk nevelését, ell)uesúzott a családtiU és Nagyváradra ment

azzal a szándékkal, hogy onnan Piidaiicslrc jusson, ott teremtve

') Báloghy István: A ni. kir. op-yctomi nyoinda termékeinek czim-

jegyzéke 1777—1877. Budapesten. 1882. Elszó V 1.
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magának állást és alkalmatosságot tudománTos önképzésének

és buvárlatainak folytatására. Nagyváradon régi pártfogójánál,

Darabonth gör. kath. püspöknél megállapodott. Ennek udvará-

ban s tudós kanonokjai: Vulcan, Szilágyi, Brán, Cornelli, Vitéz,

Farkas György társaságában három hónapot töltött. Épen ez

idben dolgozott Engel az oláh fejedelemségek történetén.

A román tudósok Balásfalváról, Nag}"\'áradról s egyebünnen

számos okiratot s kutforrásul szolgáló krónikát küldöttek Engel-

nek. Miron Costin krónikáját számára Vulcan felügyelete mellett

és Darabonth püspök megbízásából e nagyváradi idzése alatt

fordította le Sinkai. Elkészülvén e krónika fordításával, 18(J3.

végén Budapestre érkezett, a hol felkereste Kovachicsot, kit

még Bécsbl ismert és Katonát. A Novakovies-féle illyr-román

nyomda az egyetemi nyomda birtokába kerülvén, a román kor-

rektura is Klein kötelességévé lett, a ki, mint emhtettük, ekkor

már a román könyvek vizsgálója volt a helytartótanácsnál.

A már idsebb Klein ez idben gyengélkedni kezdett s így bízta

meg barátját. Sínkait, a nyomdai korrektorsággal, a mely egy-

úttal alayjja is lett önfentartásának.

A mi után Balásfalván hasztalanul sóhajtozott, azt meg-
találta Budapesten. Tudós emberek társasága és barátsága,

könyvtárak, levéltárak, st még egy nyomda is mind rendelke-

zésére állottak a lehetség mértékéig. A század elejének Buda-
pesten él magyar tudós férfiai mind barátai, segíti és biztatói

tudományos muiikálk(jdásában. Ha van is küzdelme az anya-

giakkal, de legalább élhet lelke ideáljának, álmodozhatik nem-
zete mveltségének, irodalmának és nyelvének felenieléséníl.

Az erre való ösztönzésnek környezetében kiapadhatatlan forrá-

sára is akadt, mert hiszen a magyar tudósok is, kikkel minden-
napi érintkezésijén van, hasonlókn'il álmodoznak: az szemük
is a régi dicsség, a hajdani fényes múlt dics emlékein révudez

és gondolatuk egy a réginél is szebb s dicsbb nemzeti jövend
életre van irányozva. Aztán együtt van régi barátjával, küzdel-

mei és vágyai osztályos társával, Klein Sámuidlel is. Mennyi

terv, min nagy irodalmi numkásság korvonalai lebegnek sze-

meik eltt a kedvez és ösztönz helyzetben. Nem elégszenek

meg Klein gi-aumiatikájáiiak Sinkait(')l javított és bvített kiadii-
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sával, hanem Klóin ki akar adni egyroinán-latin-mas:yar-német

szótárt is. Azonkívül szorcralmasan dolgozik a havasai {"('Udi és

moldovai vajdák évkönyvein, houy azt is mentl hamarabl) ki-

adhassa. Sinkai pedig, mint IHiU-bl írja Engelnek, lelkesen

dolfozik a román faj krónikáján és már el is jntott eirészen

l(')l)()-ig. Titmérdek oklevelet, krónikát, emlékiratot gyjt, kivo-

natol és dolgoz fel. A térképcsináló Lipszkyhez is tudós levelet

írt arról, hogy min helyesírást használjon térkéjién a román
nevek leírásában? E buzgó munkálkodás közben azonban

18()()-ban nagy csapás éri. Barátja és sok tekintetben mestere, a

régóta gyengélked Klein Sámuel karjai kíizt hal meg.

Klein halála után az egyetemi nyomda igazgatósága ISCMi.

július G-ról keltezett felterjesztésében arra kéri a helytartótaná-

csot, hogy az elhunyt Klein helyébe nevezzen ki iij román kor-

rektort. A helytart(')taná('S ])e(lig hái-om héttel késbb felszólítja

a nagyváradi káptalan vikáriusát, hogy e hivatalra ajánljon

neki egy alkalmas román tudós férfiút, ^lll(•á^ azonban nem
Sinkait ajánlja, hanem egyházmegyéje egyik tu(l(')sabb pnpját,

Cornelli Jánost, kit a helytartótanács ki is nevez 18U7. augusztus

3-án. Cornelli azonban nem foglalja el állását s ezért az egA'etemi

nyomda igazgatósága jelentést tesz errl a helytartótanácsnak,

a mely most Vulcán püspíiköt sürgsen felszólítja, hogy miután

Cornelli nem foglalta el állását, mert idközben kanonokká ne-

vezték ki, ajánljon egy más embert. Vulcán ekkor sem a helyet-

tesként buzgón mköd Sinkait ajánlja, hanem Petru Maiort, a

kit aztán () felsége ez ajánlat folytán ki is nevezett a román

könyvek censorává és ezzel kapcsolatosan az egyetemi nyomda
román korrckloiává. Maioi' Péter új állását ISOÍ). niárczius S-án

Ibglalta el.

Klein Sámuel halálá1('tl Maim- Péter kineveztetéseig három

év telt el. Sinkai, a kinek bizonyára már els ízben vab'i mellz-

tetése is nagyon fájhatott, nem vesztette el munkakedvét. Hitt

és remélt még mindig .sorsa jobbra fordultában. Az 1S()7. évben

egy román naptárt adott ki Pndán s c naptár végén kinyomatta

nagy müvének, az .Jstoria UomntiHor'-uwk egy fejezetét s azt

folytatta ls()S-l)an a kíivetkez évre sz('tl(') naptárban is. Ily módon

kísérletté meg nagy müve kiiiyoniati'isát. Akaila folytatni a
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naptár következ évi folyamában is, de nem tehette, mert e köz-

ben Maior Péter kinevezése megtörtént s neki helyettes korrek-

tori hivatala megsznt. Elvesztvén üy módon áUását, Budapest-

rl eltávozott és Abauj megyében régi tanítványainak, a gróf

Wass-fiúknak házánál vonta meg magát. AgrófWass-család az

egykori nevelt szeretettel fogadta és lehetvé tette, hogy nagy

mvét, melynek életét szentelte, nyugodtan és az élet anyagi

küzdelmeitl mentesen bevégezhesse. „Egy okiratot mutatok itt

fel — írja Krónikájában az 1510. évnél, — a mely a gróf Wass-
család birtokában van, hogy megmutassam, hogy ha ez a család

engemet nem segített volna, ezt a krónikát sohasem tudtam volna

megírni az én románjaim segítségével és régen elégettem volna,

mert annyit kesergettek engemet ezek a románok, a kiktl pedig

segítséget vártam volna."' Maga Sinkai mondja, hogy a románok

csak kesergettek életében, nemhogy segítették volna élete azon

fmvének megírásában, melylyel nemzetét, mint nagy kincset

alkotó örökséggel akarta megajándékozni, s hogy azt a gróf

Wass-család segítsége nélkül meg sem írhatta vohia. Egy másik

helyén meg azt írja, hogy a Wass-íiúkat krónikája leírásában,

sajtó alá rendezésében valóságos segédeiül használja. És a dáko-

román történetírás mégis úgy akarja feltüntetni Sinkait, mint a

magyar üldözés áldozatát. Ismeretes fogása különben a román

történetírásnak eltagadni még a legkézzelfoghatóbb tényeket is,

csakhogy no kelljen elismernie, hogy a magyar segítség vala-

micskével is hozzájúi'uil n román nemzeti kultúra fejlesztéséhez

és elmozdításához, mert ugyan mivé lenne az az annyi mvé-
szettel és mesterséggel kidolgozott és indokolt dogma, hogy a

magyarság századok óta semmi egyél)re sem törekedett, mint

elnyomni és megsemmisíteni a román kultúrát és nemzetiséget

!

Szándéka volt Krónikájából kétféle kiadást csináhü. Egy
rövidebbet román nyelvíUi a nagy kíizöuség és egy hosszabbat

latin nyelven a tudós világ számára. Mikor készen lett teljesen

mvével, elhagyta a Wass grófok hiizát és Nagyváradra \'ulcán

püspíikhíiz utazott. Czéljii volt nu'íve kiuyoinatására az tMu;(>-

dclnict a (•cnsurát/tl kicszkozíilui. Ez azonban neuí sikerüli. Holív

uti iiii'xldu nem sikerüli,:! (lako-i'()in:'in toi-lt-nctinis nrni is ludott

<'gy ka|»(')s és tclszclös Icgcndi'il kieszelni. .. A (-/.('It, melyért
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Sinkai Erdólybc jött — írja Papiu Ilaiianu — nem érte el.

Mondják, Iidítv mikor Krónikájának latin kéziratot benyújtotta,

a mauyar censor véleményét a következ szavakkal fejezte ki

:

.,Opus igne, author patibulo dignus." (A m tzre, a szerz

akasztófára érdemes). A történelmi valóság pedig ebben is a

következ — mint azt Densusianu maga is kénytelen volt a

bukaresti akadémiához intézett jelentésében ^) elismerni s mint

azt Sinkai censorának, Mártonffy püspöknek az ..Erdélyi

Muzeum"-ban rzött kézirata is bizonyítja.

A magyarországi censor, Szerdahelyi Antal készséggel

megengedte, hogy Sinkai Krónikájának latin szövegét Magyar-

országon minden akadály nélkiü kinyomathassa, de mivel

Sinkainak több kilátása volt arra, hogy krónikáját Erdélyben a

balásfalviak és Vuleán püspök segítségével kinyomathatja, az

engedélyt ICrdély számára is ki akarta eszközölni. Ezt pedig

külön kellelt kérni és egy erdélyi eensor véleménye alapján

adták meg az engedélyt. A könyvvizsgálatot ekkor Mártontty,

késbb erdélyi püsp<)k. teljesítette. „Rcfiexiones in Chronicon

Dni. Georgii Sinkai" t-zím kéziratában a következ nézetet

nyilvánította: „CJironica Valacliormn" nem jó czím, mert a

krónika egész els részében, egy-két konjekturát leszámítva —
szó sincs az oláhokról. Jobb volna ezt a czímet adni neki

:

„Chronicon Iraperatorum Romanorum tamoccidentaliuni.(iu:uu

orientalhim, qui in Dacia aiit pro Dacia bella gesserunt." Igen,

de ezen szempontból is felesleges, mert ilyen fajtájú és tartalmú

könyv van ennél jobb is, — aztán Domitianusszal kezddik, aki

pedig még Daciát nem is látta. Absurdum azt állítani, hogy

kunyadi és fia, Mátyás oláh eredetek voltak; st ha még anyja

oláh n lett is volna, annyi bizonyos, hogy nem a Corvinok csa-

ládjál)ól való volt. Absurdum azt is állítani, hogy a magyarok

bejövetele eltt oláhok lettek volna Erdélyben, (ielu nem volt

román s nem is volt lejedelem, ha ugyan egyáltalán létezett,

hanem csak holmi hegyi tolvajvezér (sylvestrorum harumbasa).

Nevetséges a dako-roináu nevezet is, melyet csak Sinkai és

Klóin talállak ki. A II. kol('ll)en megki.sérli Sinkai bebizonyí-

V ,.l{(iji(>i( iliKjnc misiinicii moi in Uiiijaria si 'rnntsilnmia."
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tani, hogy Tuhutum nem fegyverrel hódította meg az országot s

hogy ennek következtében a magyarok és szászok csak bitorlói

a román államinak, a kikkel ezért örökös hadilábon is állanak s

e miatt az oláhoknak nincs is egyébre szükségök, mint egy
Hóránál szerencsésebb boszúálló vezérre. Kezdjük csak a nép
felizgatásával — mondják az oláhok tudósai, hogy aztán foly-

tassa gyilkolással, gyujtogatással és rablással. ..An de ahquid

brevibus Gyaris et carcere dignum, Juvenalis et Sinkai" fejezi

be bírálatát Mártonffy. Ez utóbbi juvenahsi idézetbl csináha

aztán a dako-román szellem hagyomány és történetírás a maga
czéljaira a könnyen szálló igévé válható „opus igne et autor

patibulo dignus" mondást.

Sinkai történetírói munkássága, melyet a budai kalendá-

riumban megjelent töredékekbl a román olvasó közönség is

ismert, lassanként tisztelet és csodálat tárgya lön a román értel-

miség eltt. Hogy különösen az ifjabb nemzedék eltt min tisz-

teletben állott egyénisége és munkássága, plastikusan rajzolja

egy, utolsó balásfalvi látogatásáról szóló egykorú tudósítás.

„A klerikusok mind vacsoránál az asztal körül ültek, de az étel

elfeledve állott elttök, mindnyájok tekintete rá volt irányozva

s mindnyájan telve voltak az iránta való tisztelettel. A papok
és klerikusok között egyetlen zugban sem lehetett mást hallani

:

Ez a Sinkai! Min ember! — Mindnyájan akarták közelebbrl

látni és hallani. O azonban figyelmes volt mindenki iránt. A kle-

rikusok felé fordulva, így szólott : Az öregekkel beszéltem, most

akarok a románok sarjadékaival is beszélni. Sorba vette ket s

egy sem maradt, kit meg nem szólított volna. \'égre e szavakkal

vett búcsúi tlük: Komán ivatlékok, viseljétek jól magatokat és

ne felejtsétek el Sinkait !
— Másnai) a klerikusok szokás szerint

sétálni menve, Sinkait a vái-oson kivül talállak a Küküllö

partján lev püsijoki vendégl eltt, az árnyékban iUvc. A kleri-

kusok körülvették, mint a juhok a pásztort. Lábai eltt tarisznya

volt tel(i könyvekkel : aromán faj vagyuna. Krónikája volt be-

gyouioszölve az ócska tarisznyába a tudományban leggazdagabb

ioiii;'in szerz összes szegénységével egyetenibiMi. Kz alkalouuual

sokat beszélgetett velünk Sinkai. Azt kérdeztem tle: miért

hord olv súlvos terhet alkot('» aini\i iratot hátim ? Kz az en
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magzatom — feleié ö — a melyben halálom után meg fogok di-

csülni. Ha nem volt szégyen nemzenem, miért lenne szégyen

a hátamon hordani." M Sinkai írói egyénisége törekvéseivel

egyetemben, mint ideál volt tehát bevésdve az ifjú nemzedék

szivébe. Azok az eszmék és törekvések pedig, a melyek az ifjú

nemzedék szívében csirát hajtottak, minta jr)v eszméi és törek-

vései egyiittal irányozol is lesznek a népek és nemzetek jöven-

djének.

Balásfalváról Sinkai Nagyváradra ment Vuleán püspök-

hoz. Mint A'nlcan egy levelében mondja, mikor Sinkai belépett

udvaraim, így szólott hozzá: „Sámuel! Ha udvarodba i'ogadsz

és eltartasz engemet, nem kívánom ezt ingyen tled. Megaján-

dékozlak Krónikám egy másodlatával." Tényleg le is másolta

Krónikáját \'ulcán számára. Mikor aztán ezzel készen lett, el-

hagyta Nagyváradot is és A'isszatért Szinyérváraljára, egykori

növendékeihez s ott fejezte be életét 181()-ban, 68. évében. Utolsó

éveiben egészen eltnt a románság szeme ell úgy, hogy halála

után csak 50 esztendvel tudták meg még azt is. hogv hol és

khiél halt meg.

Kéziratai, valamint a Klein Sámuelé is nagyobbrészt

Vuleán püspökhöz kerültek s ott riztetnek ma is a püsjK'iki

könyvtárban. Itt riztetik Klein Sámuel négy kötetes „Lsioria

líomúnilor din Dacia" ezim kéziratos történeti mve is, mely-

nek T. kíitete magában foglalja a románok eredetét, a román-

boluár királyság történetét és ?]rdély tíirténetét kezdettl a jelen

szi'izad elejéig ; a II. kíit. a havasalfrildi vajdák trirténetét 17L'4-ig

;

a III. a moldovai vajdák történetét és a IV. az erdélyi niin:\ii

püs[)(')kségek tíirlénetét. ISfil. és 1805. kítzíUt a romániai kormány

Sinkai és Klein kéziralaiuak megszerzése tárgyában töbh leve-

let váltott a nagyváradi gör. kath. püspíikséggel. IBOI-ben

Maiorcscn .lón írt e kézii-atokért a román minisztérium nevében.

A kéziratok átengedéseért a ])üspökségnek '2()0 kinyomott

példányt ígért. K lépésnek azonban nem volt semmi sikere.

Crpfulpsrn k()zoktatásügyi miniszter 18()4-ben újra lelvette e

tárgyban az éi-intkezés elejtelt fonnhit. l*ni)-S/ilMgvi püsj)r)k az

(iavr.i Icvoloi Sinkai KrónikájAn.'xk lS44-iki ImkI.ii kiadása nllt.
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ügy megvizsgálására Váncsa kanonok elnöklete alatt egy bizott-

ságot küldött ki ; figyelmébe ajánlván a bizottságnak azt, hogy
ez ügygyei kapcsolatosan nem lehetne-e a román kormányt rá-

birni arra, hogy Bukarestben egy gör. kath. kápolnát építsen,

melybe a papot és a kántort aztán nevezné ki ? A bizottság

összeáUitotta és áttanulmányozta a kéziratokat és rajok vonat-

kozó véleményét a Váncsa elnöklete alatt felvett jegyzkönyv-
ben a következ módon foglalta össze : „Ezek a mvek jelenlegi

összeállításukban nem adhatók közre, mert ezeknek tartalma és

anyaga olyan politikai, egyházi, st nemzetközi kérdéseket is

érint, melyek kárt is okozhatnak. Feltétlenül szükséges lenne

tehát e mveket úgy nyelvi, mint alaki és tartalmi tekintetbon

átdolgozni. Különben a bizottság átengedésökbe belenyugszik,

ha a püspök is jónak találja." A püspök azt mondotta, hogy
maga is kinyomathatja szívesen, ha a román kormány megadja
az éhez szükséges 35,0(K) frtnyi költséget. így maradt el a dolog

véglegesen e második alkalommal is.

Klein és Sinkai — egyik 1806-ban, a másik 1809-ben —
lekerülnek a cselekvés színpadáról. Klein meghalt, Sínkaí pedig

az önkénytes számzetés és a feledés homályába merült. Ekkor
lép fel voltaképen Maior Péter és átveszi Klein és Sinkai szel-

lemi örökségét. A mint könyvvizsgálói és korrektori állását

Budán elfoglalja, nagy és küls sikereit tekintve, eldeinél sze-

rencsésebb irodalmi munkásságot fejt ki. 1809-ben és 18) l-ben

három rendbeli j)rédikáczió-gyüjteményt ád ki. 181:2-ben pedig

egy kötetben 847 lapnyi terjedelemmel kiadja ..Istoria pentru

íncepidulü Románilorü ín Dacia'' czínn'í mvét. Kadulescu Eliad

Czichindeal meséi kiadásának elszavában azt mondja : ..IVtru

Maior története olyan voll, mint Mózes vesszeje, mely elválasz-

totta a síjtétség teng(írét, a mely lekíitve tartotta a románokat

ós leJKitvé tette, iiogy elhagyva a hazugságok Egyii)tomíit,

megismerhessék igazi eredetíiket." „I*etru Maior — mondja
Kogalniceaim Mihály Moldova tcM'téiu'tének Elszavában a

legtöbbet tett arra, hogy a nemzeti szellem felébredjen román
honfitársai k(")Z(")tt." TényU^g Maior IVter históriájának érdeme
hatásában áll s nem tndoinányos vagy irodalmi értékében s tö-

kélet(!sen igaza \an Maiorescn Titusnak, mikor azt mondja.
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hogy voltaképen nem egyéb, mint Sinkai Krónikáji^nnk kivona-

tos plágiuma.

Az eredetiség kérdése azonban minket nem érdekel, hanem
csupán esak a hatásé. A román olvasókíJzönség sem tördött

ezzel, hanem csak a benne rejl szellemmel és tendencziával,

mely teljesen azonos volt nemcsak a Kleinéval és Siukaiéval, de

az egész korszakéval is. Kézikönyve volt az ukkoi- kipattant

román nemzctiséoi ós ])olitikai aspirácziók t()i'léneimi igazolá-

sának s innen magyarázható jelentsége és hatása. Nem volt

egyéb, mint az 1791-ki „Supplex libellus Valachorum'" részletes

és adatszer igazolásának és történeti alapon való indokolásá-

nak megkísérlése. A ..Supplex libellus'" maga is irodalmi vitát

provokált. Eder Károly és Bolla Márton feleltek reá. Bolla mve
kéziratban maradt és csak az Eder Károlyé lett ismeretes.

A román tudósok Eder kritikai észrevételeinek megjelenése

után kötelességüknek tartották ez észrevételeket is megczát'olni.

Sinkai Eder mvének megjelenése után azonnal czái'olatot írt,

a mely csupán az akkori sajtóviszonyok miatt nem láthatott

na])világ()l. Maior Péter könyve e kérdés majdnem '2') éves szü-

netelésének vetett véget.

Maior Péter könyvét a bécsi Lileratur Zeitung l!^L']. de-

czember 13-ki számában Kopitdr fogta bírálat alá. Kopitár

Maior Péter álláspontját nem fogadta el, mert úgy találta, hogy
az egyenes ellenmondásban van azokkal a tényekkel, melyeket

a szlávság története idevonatkozóan a kezünkbe ád. Kopitár

érdeme, hogy a szláv történetek e kérdést illet íV)ntosságára

rámutatott, noha álláspontja tényleg egyoldalú szláv álláspont.

Maior Péter nem hagyta K()])itár e kritikáját telidet nélkül.

1814-ben, LSlö-ben és bSlG-ban három icndbeli latin értekezés-
' ben ^) felelt Kopitár kifogásaira, „de több idegességgel, mint a

mennyit Kojjjlár j(') akarata megérdemeli " — mondja Pogdan
Duica. -) Ez a K(»])itiíi' és Maior Péter kozott folyi) polémia nagy

'i Animadversionrs in roconsioncm liistoriao do origine valachorum
iu Dacia Buda 1814.

Re/lcxirmes in rosponsum doniiiii recensontis vienonsis ad .Vnimadvcr-
.siones. I'tstmi IHl.

(Jontrnijibtlio rocenaionis in Valachicam anticriticam. Huda 1816.

"i (icorijc /{oíjdan- Duica : Pctrii Maior. l'n studiii biogralic. Coitauti
1893. 6;i 1.
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érdekldést keltett az akkor Budapesten idz fiatal román tu-

dósok és írók között. Alig csillapodtak le a Kopitár és Maior

Péter között lefolyt polémia által keltett hullámok, a vita újra

kitört, de már ekkor csak Alaior Péter utódai folytatták román

részrl. 1823-ban egy magát megnevezni nem akar^ császári

tanácsos Halléban : „Erweiss dassdie Walachen nicht römischer

Abkunft sind" czím alatt egy füzetet adott ki Maior Péter állás-

pontja ellen. Erre aztán Bozsinka felelt 1827-ben ,,Animadversio

in dissertationem Hallensem" czím alatt.

Maior Péter Kleinnál és Sinkainál még abban is szeren-

csésebb volt, hogy Budapesten nemcsak egyes magyar tudósok

barátságát és szellemi támogatását élvezhette, mint azok, hanem
a nemzeti tanulmányokkal foglalkozó egyén számára annyira

szükséges társadalmi milieu-t is megtalálta, mert ekkor már egy

elevenen lüktet román társadalmi élet nyomai is észlelhetk

voltak Budapesten. Bizonyítéka ennek egy 1819-ben az egye-

temi nyomdálmn „Nevjahrs-Geschenk den Herrn und Frauen,

Bürgern und Bürgerlnnen walachischer Nation zu Pestli am
Abend des 81-n December dargebracht vom Petrovitsch K. P-r.""

czím füzet, melybl kitnik, hogy Pesten már 1815-ben egy

román negylet alakidt. Ez egyesületrl különben az akkori

„Ofner Zeitung" ^) is megemlékezett. Czélja volt ez egyesületnek

a megkezdett gör. keleti iskolát bevégezni ; annak fentartásá-

hoz, a tanítók fizetésére és stipendiumokra elégséges alapot

gyjteni. A magyarországi gör. kel. iskolák ez idöszerint való

felügyelje JSlesztorovics volt. O felsége nemcsak megengedte ez

egyesület alapítását, st az alapít('»k nemes szándékát és buzgal-

mát dicsérte is. Az els elnökn (írabovszky Helén volt. rttkla

pedig Rózsa Mária. A gör. keleti nemzeti iskolák alapjának

igazgatósága a pesti román nk e nagylelkíí vállalati'it ludoniá-

sára iiozta példaadás végett a többi egyházközségeknek is.

A magyarság anyagi és szellemi támogatása a románság

a kulturális vállalkozásánál sem hiányzott. E román negylet

tagjai kr)Z(')tt száuios elkel magyar n nevével is találkozunk.

llyíMKik Argiray Soíia szíil. B. Horváth, Fejérvári Hóza, Püspoky

') 1817. ('•vfolyam h9- H(l. .s/.ám.
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Mária stb. A pesti románság társadalmának ('Ic'n ez idben a

gazdag (.Trabovszky-esalád állott. Ez a (irabovszky nagybátyja

volt a késbb oly nagy szerepet játszó Sagunának is. Ez idben
a budapesti kereskedvilágban igen nagy szerepet játszottak a

nagyobbrészt macedo-oláhokból (czinczárok) álló görög keres-

kedk, a kik úgyszólván közvetíti voltak a Kelet és Nyugat
között való kereskedelmi és kulturális érintkezésnek. ^Nem ke-

vésbé igaz — mondja Lugosianu — az is, hogy ez idben Buda-

Pesten egy hatalmas román nemzeti áramlat keletkezett, mely

egyrészt a sajtótermékek, másrészt pedig azon utaziísok révén,

melyet a román boérok tettek Magyarország fvárosában, jelen-

tékenyen hozzájárult a román faj felébresztéséhez. Sok ideig

Buda volt az összeköt kapocs a Dmiafejedelemségek és a mvelt
Nyugat országai között. Az idevaló könyvnyomdákban számos

könyvet nyomtak ki, melyek az oláh fejedelemségekben találtak

vevkre.A társadalmi érintkezéseknek középpontja a Grabovszky-

család volt, mely nemcsak nyilt házat vitt, de érintkezésben

tülott egyrészt a magyar püspökökkel és mágnásokkal, másrészt

pedig a bukaresti boérokkal is."

Ugyanez idtájt jelent meg Patzkö Józsefnél Montán
György „Kurzgefasste (ieschichte der Wlachischen Nation in

Dacien und Macedonien" czím könyve is, melynek elfizeti

közé tartozott Vitkovics Mihály magyar író és a gör. keleti nem-
zeti iskolai alai)nak ügyvéde is. l^yj^ncsak Budán az egyetemi

nyomdában jelent meg Beldhmui Sándornak ..Mortea lui Ábel"

és „Tragédia lui Orest" czím szomorújátéka is. Itt adta ki

Golescu Konstantin ^lusewftarea colnforiel melc" czím útleírá-

sát és ^AdiuKire de pildc hi^€rice<ti j^i fHosojice^ti" czím bölcsé-

szeti tárgyú köny^^ét, valamint Karkaléki Zakariás is ..Biblioleca

roniánésca" czím 7 kötetbl áll('> könyvgyjteményét és késbb
a román állam „Almanach"-ját, nyilvánvaló jeléül annak, hogy

Budapestet e század els három tizedében a román fejedelemsé-

gek írói és aristokratái isúgy tekintették, mint aromán irodalom

és mveldés egyik középpontját. Magyarország fvánxsa tehát

ott állolt segít kezével az ébredez román nemzeti nuneldés
bölcsjénél, de azért a szándékosan és azért nagjon könnyen is

feled dako-román történetírás mégis azt hirdeti, hogy a ma-
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gyarság esküdt ellensége volt a romáoscíg minden nemzeti tü-

rekvésének.

Petru Maior nem elégedett meg a románság politikai törté-

netének megii'ásával, de hogy elveit teljesen át\ihesse a román
nép lelkületébe, szükségesnek tartotta annak egvházi történeteit

is megírni az általuk alapított balásfalvi iskola szellemében.

Az egyetemi nyomda igazgatójának, Markovies Mátyásnak egy
1821. február l-t-rl kelt felterjesztésébl tudjuk, hogy egyház-

történetének kinyomatásához is hozzá kezdett, de annak bevége-

zésében a halál meggátolta. Kéziratban maradt tehát ez is, mint

latin nyelven írott román nyelvtana, melybl idáig csak egyes

töredékek ismeretesek csupán. Irt kiegészítésül egy JJrthogra-

phia daco-romana sive valachica" czím taniümányt is, melyet

e nyelvtanával kapcsolatosan szándékozott kiadni. A román
nyelv kezdetérl írott dialógusa pedig az ismeretes „Budai

Lexicon" elszavában jelent meg.

A ..Budai Lexicon" egyik legnevezetesebb terméke a balás-

falvi irodalmi iránynak. 1825-ben jelent meg, de megü-ására már
30 éwTl elbb megtette az egyetemi nyomda a szükséges lépé-

seket. Mikor Klein Sámuel átvette a könyvvizsgálói hivatalt a

budai helytartótanácsnál és a korrektorságot az egyetemi nyom-
dában, azonnal ajánlatot tett egy román-latin szótár szerkesz-

tésére. A nyomda igazgatósága ajánlatát elfogadta. Már j(')formán

készen volt vele, mikor halála bekövetkezett. A magyar-német
részt Kolozsi Vasihe szekerembi esperes-plébános készítette el,

majd pedig az egészet Vulcán nagyváradi gör. kath. püspök

megbízásából és költségén Cornelli uagN-^áradi kanonok dolgozta

újra, A kézirat, mikor Maior Péter Budára érkezett, már az

egyetemi nyomda birtokában volt. Mint l.^OO. márczius S-ról keh

jelentésében írta az egyetemi nyomda igazgatóságának, igye-

kezni fog, hogy a szótár kéziratát mentl hamarabb sajtó alá

leudczhesse. A dol )g Maior Péter ebuzg(')sáíra mellett is aiuiyira

elhuz(')dott, hogy tényleg sajtó alá csak lS2t>-ban keriülietett.

A Iielytartótanács a kézirat kijavításáért és a korrekturáért

500 frt tiszteletdíjat engedélyezett neki és tekintettel beteges

állapotára, 11)0 frtot mindjárt a nyomtatás kezdetén kiutalvá-

nyozott, Maior Péter azonban 1S21. február Hi-áuíiOéves komban
21
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iiipfilialt. Ekkor nz ríryptomi nyomda irazíxatósáíia a szótár

nyomtatására való k'lüiíyelettel Teodorovics János l)n(lai g^ör.

keleti papot és dr. Teodori Sándort bízta meg:, a kiknek felügye-

lete alatt a „Budai Loxicon"' Irnyloír el is készült.

Mint végrendelete bizonyítja, nem halt meg üres kézzel.

Anyagi tekintetben is szerencsésebb volt tehát, mint Sinkai.

Készpénz-vagyonából 87(K) forintot a maros-vásárhelyi nun. kath.

finevel intézet számára alapítványképen helyezett el oly kikö-

téssel, hogy a kamatok adassanak ösztondíjképen olyan tanulók-

nak, kik vele és családjával rokonságban vamiak ; ilyenek nem

létében pedig Torda megyébl való románoknak, legyenek azok

akár görög-, akár pedig római katholikusok. Végrendelete 11.

pontjában pedig könyveire vonatkozóan a következ intézkedést

találjuk: Predikáczi(')iból 7(M) példányt frtjával még 1812-ben

átadott volt Móga gor. keleti püspöknek. Ez tesz íisszesen : 42U)

frtot, a temetkezéseknél tartani szokott beszédek gyjteményé-

bl (i)ropovedanie) és a ..Didnchü" czínu'í neveléstani ktmyvébl

8(M) példányt, melynek értéke lllG frl. Összes értéke Mc'iga püs-

pöknél lev könyveinek tehát 5316 forint, a melybl idáig a püs-

p()k csak 1(J(H) frtot adott meg. TovábLiá IJerra kereskednél

politikai történetébl van 220 példány kötve, á 6 frt 1820 frt ér-

t^^kben és a nyomdában 1G5 kötetlen példány, á 5 frttal, 815

forint értékben. A püspöknél lev 4316 frtnak egy harmada

legyen a nagy-szebeni szegények házáé, egy harmada a fogarasi

diocesis papi alapjáé és egy harmada pedig csatoltassék azon

3700 frtnyi alapítványhoz, melyrl végrendelete lo. [•(•nlja alatt

intézkedett.



VI.

A gör. keleti románság kulturális fejldése és Lázár György.

Maior Fétcr haUílának éce egy korszakot zár he, de efjyuttal egy másik újat

is nyit meg. Urechia erre vonatkozó nyilatkozata. A magyar szellemi élet hatá-

sának czélzatos eltagadása. A két román felekezet egyesítésére tett kísérletek.

Min szenvednek ezek hajótörést ? Móga püspökké lesz. Móga óhajtásai nem
teljesülnek. A Mógának adott utasítások. A gör. keleti papság helyzete ez idei-

ben. Móga igyekvései és tettei a gör. keleti román papság és a nép helyzetének

emelésére. A kormány intézkedései a gör. kel. népiskolák tárgyában. Haladás

€ tekintetben. Maior Péter nyilatkozata. Az aradi tanítóképz-intézet és tanára'',

('ichindeál egy érdekes kijelentése. Lázár G^yörgy életrajza. A román vajdaságok-

beli iskolák állapota Lázár György eltt. Miért volt Lázár György ellensége

a görög iskolának ? Hogyan jött létre Lázár iskolája Bukarestben Y Ez iskola

mködése és hatása. Lázár iskolája megsznik. Asaki (ryörgy és földmér-

iskolája Jassyban. Venjamin átalakítja a socolai semináriumot fiskolává

1821-el, Maior Péter halálának évével, nemcsak egy korszak

záródik be a románság kulturális és nemzeti törekvéseinek tör-

ténetében, de egyúttal g^i;}' másik, igen nevezetes korszak is

nyílik meg. „Venjamin metropolita és Lázár Cíyörgy alatt —
mondja Urechia azon beszédében, melyben Maior Péter életíró-

Jál, Marienescu Athanázt üdvözölte a bukaresti akadémiában
lartotl széli foglalója alkalmával — a Kárpátokon túl lakó ro-

mánoknál, Maior i^éter, Klein Sámuel és Cichindealu alatt a

nemzeti nyelv kristálytiszta patakocskája hatalmas l'olyóvá

If'tt. I«en, Maioi- Péter, Slamati .lakab, Kleiu, (Mchindeahi elö-

l'utárjai vollak X'ladimirescu T('»doniak. Vladimirescunak ISlM-

iki l'orradalniát csakis a nem/di luüvelödés irányának törté-

netével leh(!t csupán helyesen megmagyarázni. .Vllítliatjid;

tehi'il, iiogy az iSiMiki luozualom a .\laioi- l'éter-féle Kái|»;i

tokon túl hiki'i IV'i'liak iratai i'illal kes/itlelett elö. Mert nem
leliel ellaLjailiii a iiem/.cli kiiltiira e IV'rliiinak, a uiiiil (•u Marití-
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nescii úr elnevezte, liatását a Kárpátokon innen lakó románok

felébresztésére. Stamati Jakab, ki maga is erdélyi eredet, vájjon

nem hozta volna-e a temesvári iskola tanítóitól a kultúra iirazi

magvait'? S vájjon ez a halhatatlan metropolita szép paedagogiai

ismereteit nem az erdélyiekkel — s talán épen Maior Péterrel —

való viszonyából és levelezéseibl merítette volna-e? Azt mond-

ják, hogy a szabadság és a demokráczia Eurói)ába Amerikából,

a gyapjú-csomagokkal jött. Állíthatjuk mi is. hogv az eszme-

csere az idevaló és a Kárpátokon túl lakó románok között nem-

csak a könyvek, de a kereskedelmi érintkezések útján is közvetí-

tdütt. A brassai ládákkal és az Erdélyen keresztül jihö lipcsei

csomagokkal a Cichindeáloknak, Klein Sámueleknek, de íoleg a

Maior Pétereknek új román és románosító iratai is bejöttek

Bukarestbe és Jassyba/" M
Urechia nemcsak elismeri, de nézetünk szerint Vladimirescu

Tódor mozgalmára vonatkozóan túlságosan sokra is becsüli a

balásfalvi iskola ébreszt hatását, de arról, hogy ez iskola iro-

dalmi munkásságára az akkori magyar szellemi milieu is hatással

lett volna, nem akar sennnit_tjidni. „Maricncscu úr — mondja

idézett beszédében Urechia — ön bséges, söt mindnyájunk eltt

ismeretlen dokumentumokkal kisért beszédében elmondotta

Maior Péter nevelésének történetét, de egyszer hódolatként az

ön következtetései iránt, legyen nekem megengedve az a kérdés

:

vájjon a társadahni környezet vafjn a }i(''mpf iskola, meh/ben

]\í(nor Péter nevekedett, járult-e ahhoz, hogy Maior Felérnek

hazafias iránya legyen?" E bevezetés után Urechia, csakhogy a

magyar szellemi hatás feltevését is lehetetlenné tegye a román

olvasó eltt, hosszasan eladja a Fichte és Arndt-féle német

[)atriotismus történetét és hatását Németországon, mintha Maior

Péter valahol Németországon t'li volna s nem lialásfalván,

Szász-lxégenben és Budán. Maior Péter éietrajzálx')! kilünik,

iiogy német iskolába soha sem járt. Maros-\'ás;u'iielyt, K(tlozs-

várott, Balásfalván, st a riwuai propaganda de fide kollégium-

ban is édes keveset tudtak a német szellemi mozgaloiiU('»l, vala-

') Viétia si operele lui Petru Maior. Ataaasiu Marianu Marienescu.

Bucurosci 1883. 118. 63 119. I.
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mint Balásfalváii és Szász-Kégenben sem sokat hallottak Fichte

lelkesít beszédeirl és Arndt német liazafiságtól duzzadó éne-

keirl. Budapesten pedig az a légkör, melybe Maiíu* Péter jutott,

teljesen ugyanaz volt, a mi nekünk magyaroknak Horváth Istvánt

szülte s a mely a maga bélyegét Maior Péter történelmi mveire,
st egész gondolkozására is rányomta ; a mely Otrokocsi Ferencz-

czel kezddve, az störténeti kutatások és a nyelvészet terén el-

tartott egészen Reguly-ig és Huníah^' Pál fellépéséig. Ez az

ábrándos és hazafias történeti és filológiai irány, melynek Maior
Péter, Sinkai, Klein Sámuel épen ugyliívei és rabjai voltak, mint

Horváth István és követi. Ez magyarázza meg Maior Péter

hazafias és chauvin román nemzetiségi irányát s ezért épen nem
alaptalan egy román írónak, Missir Péternek az az álHtása, hogy
azerdélyi románok az ket jellemz makacs chauvinizmust

egyenesen a magyaroktól tanulták.

Klein, Sinkai és Maior Péter egyház-politikai tendencziája

az volt, hogy a románság két felekezete, ha másképen nem lehet,

hát a katholiczizmus rovására is egyesüljön egymással. A három
közül irodalmilag e gondolatot leginkább Maior Péternél talál-

juk kifejezve. C'zélja ez egyesülésnek nem vallásos, hanem nem-
zeti és politikai volt. A nemzeti megersödést és a mívelödésben

való sikeresebb elhaladást várták a felekezeti viszálykodások

megszüntetésétl. A „Supplex libellus valaehorum", mely a két

román püspök egyetért fellépésének eredménye volt, szintén

biztatólag hatott e tekintetben. Az egyesülés gondolata vissz-

liangi-a talált egy néhány befolyásosabb gör. kel. románnál is és

annyira elhaladt, hogy már 1708-ban ez egyesülés keresztül-

vitelére tervet is készítettek, melyet jóváhagyás és végrehajtás

végett felterjesztettek Bécsbe. Bécsben ennek nagyon megörven-

dettek, mert azt hitték, hogy ez egyesülés voltaképen abban fog

állani, hogy a güv. keleti románok áttérnek a katli. egyház kebe-

lébe s azért Gyulafehérvárra össze is hívták a két román klérus

gylését. E gylésen a kir. biztos az enlélyi fhadpaianesnok
lett volna. Egyíilés azonban Bbb püspök katholjkusorihodoxiá-

Ján hajótörést szenvedett, mert a gor. ki'letiek kívánságával

szemben nyiltan és hátán »zottan kijelentette, hoiry az alkudozá-

sokba csak ÚL^-y nu'gy bele, ha az püspöki joghatóságát a gor.
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kelrti romáin tk is elismerik, mert ecrv megyében két fpásztorra

nincs semmi szükséi?.

Adamovics halála után Bécsben azért is halasztották bizo-

nyos iokig az erdélyi gör. keleti püsj)öki szék bet()ltését, hogy az

interregnum természetszeren gyöngébb és ziláltabb kormány-
zata níivekedni engedje ez egyesülési hajlamot. Végre 1810.

szeptember lí)-én beteljesedett a gör. kel. románság vágya is,

a mennyiben HaJmágyi István és Koszta István kormányszéki

biztosok jelenlétében megtarthatták piispökválasztó gylésokct.

E zsinatra 41 e.speres, ugyanannyi pópa és esperességi jegyzi)

gylt (Kssze. Els helyre Huczovicsot, a püspriki vikariusi, máso-

dikra Móga esperest választották meg. A harmadik jelolt neve

ismeretlen. () felsége a második helyen megválasztott Mógát
erösitette meg. Móga megersíttetése után azonnal Bécsbe ment
s ott támogatva Koszta István udvari tanácsostc'tl, eladta a

gör. keleti román klérus kívánságait, a melyek a következkben
foglalhatók össze: A gor. keleti papok is kapjanak kanonika

porcziót, mint a gíir. katholikusok. A papság legyen vám-, adó)-

és tizedmentes. A tem])lomszoliíák (kántorok, dászkálok, euyház-

fiak) s a papok fiai legyenek mentesek a katonaságtól.

Móga ()hajtásai azonban nem teljesültek, hanem a helyen.

a nevezetesebb pontjaiban aláljb közolt, következ utasitást

kaj)ta. Móga Athanasius uni(')ra térése után az els román neni-

zeti.séj^ü gör. keleti püspök volt s azért l)izonyos érdekkel bír ez

utasítás, mely .sok tekintetben jellemz és érdekes világosságot

vet az erdélyi gör. kel. klérus állapotára már csak az állal is, ha

()SSzehasoidítjidc azon utasításokkal, melyi'ki't a réui oláh vla-

dikák kajttak az erdélyi fejedelmektl.

) Howy IVipásztori tisztjét annál pontosabban tpljesítbesse, m-m
fogja niegtíirni, lioj/v egyházmegyéjébe idegen emis-iariiisdk j'''.jj<'ii<'k f-

itt zavarokat támaszszanak.

<)) Kz okb<')l az esperesek útján szo'íttassa fel a pa|tokat. liogv azon

kalugereket, kik Oláhországbrd és MnMovábc'd jve, a Kárjiáfok alatt lev
falvakban szoktak tartiizkodni : azonnal szólítsák fel hazatérésre s ha ezek

nem akarnának visszatérni vagy késedelmeskednének, papi hivatalok el-

vesztésének terhe alatt azonnal tegyenek jelentést az illetékes liat<i-

ságoknál.

7) .N'c fe|e<|je a püsp<ik, hogv Mnlélyben négy tíirvénye^en beveti

vallásfelekezet van és hogv az egvesíilt klérus é-í nt'pa/. 1 7 í í-iki líirvé-ny
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által befoglaltatott a katholikus egvházba s annak kiváltsácrait és jogait

is élvezik, míg a nemegyesült klérus csak trefik. Épen ezért tudja meg
azt is, hogy meg van neki tiltva, ellene szegülni az egyesült vallás ter-

jesztésének és növelésének s így hát ne merészeljék sem ö, sem pedig

az alája rendelt papok az egyesülteket sem nyiltan, sem pedig titokban

az uniótól való elállásra biztatni, sem pedig másokat a többi bevett fele-

kezetekbl a magok részére vonni.

8) Tudja meg, hogy a magyarországi illyr nemzet szabadalmai nem
terjednek ki Erdélvre és ennélfogva ezekkel a kiváltságokkal az erdélyi

nem egyesült klérus sohasem is birt s azért ez jövre is az eddigi álla-

potában marad.

9) A püspök és papsága ellátásukat illeten ragaszkodjék a liazai

szokásokhoz és törvényekhez s ha a püspök panaszaira nem nyer az

alsóbb türvénvszékektöl kell elégtételt, akkor az erdélyi uilvari kanczel-

lária útján U felségéhez folyamodhatik.

10. A püspök tartozik megelégedni 4-000 forint fizetésével és óva-

kodni minden tiltott és törvénytelen zsarolástól vagy papsága és a nép

körében történ gvüjtéstöl és pénzbüntetéstl. A királyi kormány enge-

delmével kanonikai vizitácziókat is tehet, de mindig csak a politikai ható-

ságoktól kiküldött két biztos jelenlétében és tartozik szigonian alkal-

mazkodni az Approb. és Compiláták I. rész, 7. art. 1. §-hoz és meghagyni

a papságnak, -hogy stóla czímen ne merészeljenek többet követelni híveik-

tl, mint a mennyit az 1784. szept. 27-röl kelt kir. rendelet megszabott

és székhelyét ott fogja tartani, a hol ezt a kir. kormány ki fogja jelölni.

11) Kanonika portiót, melyet a földesurak vagv községek kötelesek

voltak adni az egvesüit papoknak, a nem egyesült papok nem kaphatnak.

Ha az egyesüli pa[)ok idvel megszíinnének, ez a kunonika-portió vissza-

száll a földesurakra és a községekre. A nem egyesült pa|)ok ily m(')don

kötelesek megelégedni a kiszabott stólával. A hol pedig földet is kapnak,

ott tartoznak ez után minden terliet viselni, mert csak a királv különr)s

kegyelmébl vannak felmentve a lejadii iizetése alól is.

12) A mint idáig is meg volt engedve a nem egyesülteknek az

unióra térés, ezután is úgy lesz s ha valamely faluban a nemegyesültek

áttérnek az unióra, a kanonika-porczió is átmegy az egyesült pap tulaj-

donába.

i;{) ila |hm||(,' \ alaiiK'lvik laluban az egyesültek áttfiMick a sclii-;-

iiiára, de papjuk Ini marad az uniolntz, akkor a kaniiMÍka-|i(trti(i a pap

tulajdona marad.

I í) A liol ,1/, egvesíiitek és nem egyesüll(>k vegyesen laknak és csak

egy templom vau, ez az egyesíiltek tulajdonának lekinli'mlti s még akk(U"

is az övék marad, ha idvel szAnmk kisel)b is lesz, mint a nem egyesül-

teké. Kz ut()bbiak azonban építhetnek a magok számára új templomot i>

a f('nnáll('» szabályok tiszteletben tartásával, de úgv, liogv ezzel uu'g ne

lerlielji'k a lakosukat.
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15) Miután Adamovics püspök nem vette tekintetbe a parochiákra

fennáll('» szabályzatokat, M()«:a püspök tekintse kötelességének ragaszkodni

az 1806-iki szabályzathoz.

Itj) Miután elübb a püspök és a konzisztorium azon ürügy alatt,

hogv némelyik paj) nagyon öreg s így hivatásának nem tud megfelelni,

a papok számát annvira megnövelték, hogy a parochiák szabályozása

alkalmával igen sok felesleges pap maradt, gondja legyen a püspöknek

arra, hogy ezeket elhelyezze a megüresedett parochiákban s ha a közsé-

gek e rendelkezésének ellene szegülnének, a píispök ezt ne vegvp

tekintetbe,

17) .Miután a papok számának megníivckedésévd járt a papi jöve-

delmek csökkenése is, több |ta|> hivatása kárára inkább gazdálkodik ; a

püspök csak olyan községekbe küldjíin papot, a hol annyi hiv van, a

mennvit a felsbb helyen megállapított szabálvzat megkíván ; a hol pedig

a szükség ettül eltérést parancsolna, a püspök tegyen röla jelentést a

kormányszéknek.

18) A nép niíveltségét a papok míveltsége segíti elö s azért már
t'löbb meg volt rendelve, hogy a papjclíiltek tartoznak ismerni az ember-

nek az isten, a felsbbek és felebarátjai iránt való kötelességeit : tartoz-

nak írni és olvasni tudni, ismerni a kathekizmust, a négy arithmetikai

ala|)míveletet. Megkívánandó még a jiapjelöltektöl az is, hogy nemcsak az

flemi, de grammalikai osztályokat is elvégezzék, hogy tii(lji\]; az annyira
sziiksiges magyar nyelvet is. A püspök kötelessége lesz mindezekre

vTgvazhT. ~~~

19) A mívelödésnek egy másik akadálya abban áll, hogy a papok

arra törekednek, hogy hivatali utödjok liuk vagy vejök legyen s e miatt

nemcsak a papságot tartják örökölt hivatalnak, hanem másokat is elriasz-

tanak attól, hogy magokat papi hivatalra kvalilikálják. Az is tapasztal-

tatott, hogy azon rendeleteknek, meívck erre vdiiatkozóan felsbb hclyrt'd

a k()nzisztoriumnak adattak, nem lett kcllii foganatja, mert a papok azon

ürü"v alatt, liojív elörrjíedlek, helvcltesckct kérlek és a közsé};<'ket könnven

azok részére vonták, kiket a papok akartak, azért a püspí'ik kötelessége

lesz kiirtani ezt a visszaélést.')

Ez utasítási )kb('il meglehetsen eleven és szemlélhet kör-

víinaiakban tükrözdik vissza a század elején él és mköd
t'idélyi gör. keleti klérus erkölcsi és kultiirális képe. MAria Terézia

1777-ben az illyr nemzet számára kiadott szabályzatában azt

mondja: „Ezentid megtiltjuk a metropolitának és a püspökeik-

nek, hogy a felszentelt papokat megbüntethessék veréssfd, bilin-

c-sekkel és megkötözéssel, mely dolgok csak szolgák számára

valók s a melj^eket nem lehet megegyeztetni a papi méltósággal

') Siafjund : Istoria bisuricósca. II. köt. I!l7. és kuv. 1.
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s a mely tekintély helyett csak megvetést szerez a papoknak.

Ez ok miatt kerüljék az igazságtalan felfüggesztést is és szükség

esetében mindig jelentést tegyenek az illyr bizottsághoz." Ezt
Mária Terézia a M(jgának adott utasítások eltt 33 éA^el adta ki,

de a szerb püspökök és szerb papok számára, a mely elem akkor
uralkodó volt a gör. keleti egyházban a románok felett, kiket a

szerb papság valóságos buta páriáknak tartott. ..Az aradi, verseczi

és temesvári püspökségekben — irja Petru Maior — szerb nem-
zetbeliek a püspökök. Ez az egyik foka annak, hogy a bánáti

románok egész mostanig a régi tudatlanság sötétségétl meg-
vakítva tévelyegtek s fognak talán tévelyegni, míg a szerb püs-

pökök alá lesznek rendelve". Sinkai ismertetett úgynevezett

összeesküvési perében tett vallomásában egy helyen ezt a passust

olvassuk : ..most két esztendeje Koltort a püspö'k úr holmi exees-

susáért én általam megfen i/egettette, hogy 2ö-ig niegvdgaítatja/

így fenyegetzhetett a múlt század végén papjaival szemközt
még a balásfalvi gör. kath. püspök is, hát aztán min lehetett

a viszony a gör. kel. szerb püspök és ugyanez egyház román
nemzetiség í)apsága között V

Móga püspök, ki az erdélyi gör. keleti román egyházat 1810
—1845-ig teljes harminezöt éven át kormányozta, nagyon sokat

tett az ei'délyi gr»r. keleti románság kulturális és politikai hely-

zetének javítására. Hogy magának és papságának nagyobb tekin-

télyt és befolyást biztosítson, minden eszközzel elmozdította a

két román klérus egyetértését. Ezért itt-ott az egyesült püspök
barátságáért, a mi ránézve nagyon értékes volt, még az uni('>ra

való áttérés eltt is szemet hunyt.M Legels teendje az volt,

hogj' a temesvári szerb püspöki papi szeminárium mintájáia egy

hónapos pa])i tanfolyauuit szervezett Szebi-nbcu. Tüspoki házat

vásárolt Szebenbcn s a |)aj)ság számára egy i*7.0(^H) frtnyi alapot

gyííjtíitt. Több tehetséges fiatal embert bécsi és külföldi fiskolá-

kon taníttatíjtt, hogy pap.sága számára bennök tudós és használ-

iiató férfiakat nyerjen. Híveit a polgári, különösen a szász ható-

Hágokkal szemben niiiidcnbcn támogatta s e miatt az iratváltás

') .h'lniiui llmtz: í^íoschirhte iles Histhuins tlor gricfh uriont.

Claul). f)!. I.
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a polgári liatóságok között a gör. keleti románok kérelmei és

panaszai tárgyában egyre níhekedett. Ha ma nyugalomra in-

tették ket a hatóságok, holnap újabb okot találtak kérésük

ismétlésére. Egy néhány gör. kath. román ez idétt már magasabb

állásba jutott s (»zek éjxMi M(')ga elíizékeny magatartása folytán,

(le meg a balástalvi irodalmi iskola szellemi hat;'isa követke;^té-

ben is rokonszenveztek a nem egyesültekkel s azok ügyét tölök

telheten minden fórumon támogatták. Prókátori ügyességirl a

helyi engedményekbl elveket kovácsoltak s azokból egész sorát

következtették az általános és egyéb óhajoknak. Móga ez irányú

hatásának volt eredménye és minteg}' összefoglalása az a kérelem

is, melyet 1887-ben a románoknak a Királyfoldön valóconcivili-

tásuk tárgyaiban benyújtott az erdélyi oi-szággvléshez, a mely

kérelemrl azonban a késbbi események k(>l kapcsolatosan fo-

üunk részletesebben megemlékezni.

De a román nép iskolázása nemcsak a román püspökök

gondját képezte, hanem az ország kormányáét is. A kormány-

szék ISK). július IS-án rendeletben közölte Móga jtüsprikkel az

udvari kanczellária ugyanez év május lO-rl kelt utasítását a

népiskolák felállítására vonatkozóan, meghagyván a i)üsp()knek

rendelete pontos végrehajtását. K rendeletében a kormányszék

a püspök kötelességévé tette, hogy gondoskodjék arról, hogy

minden nemegyesült községben a pap igyekezzék egy rendes

elemi iskolát állíttatni. A tanító a kántor legyen s ha az euyház-

köz.ségnek nincs a tanítói fizetésre alai)ja, minden gyermekes

gazda adjon a tanítónak egy véka gabonát. A kíizség gondos-

kodjék az iskola ftésérl, világításáról és minilen egyéb szük-

ségérl. A tanítással foglalkozó kántor nem fog fejadót fizetni

és katonának sem foghat('> el. A pap kíUelessége arra ügyelni,

hogy a tanító vagy kiiiitor a gyermekeket a latin és magyar

bet olvasására is megtam'tsa és ezekkel ii-asson a román nyelv-

ben is, hogy mikor a gyermekek más nyelv felsbb iskolába

mennek, már némi gyakorlatuk legyen. A püspök és a papok

tartoznak megenge<lni,hogy a román gvermekek más nemzetek

iskoláiba is mehessenek. A Királyfoldön, hol a n<Mnegyesültek a

szászokkal vegye.sen laknak, a k(»zség i)énztáráb(')l a román is-

kolák is ka|i,iaiiak. de csak az esclben. ha a szász iskohít is o
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pénztárból tartják fenn. Azon községekben, hol annyi gyermek
van, hogy a kántor egyedül nem tudná tanítani, alkalmazzanak

egy külön tanítót is. Ha valaki nem akarná gyermekét az isko-

lába adni, azt a pap jelentse be a szolgabírónak, vagy a szász-

földön az inspektornak, hogy ill büntetésben részesüljön. Kán-
torok és tanítók — büntetés terhe alatt — csak azok lehetnek,

kik hiteles bizonyítványnyal tudják igazolni, hogy dicséretes

eredménynyel végezték a normális iskolát. Ha pedig valahol

mégis olyan kántor vagy tanító akadna, a kinek nincs bizonyít-

ványa ez iskola végzésérl, azt szorítsák e vizsgálat letételére,

vagy pedig hivatalából bocsássák el. Az is megengedtetik, hogy
az olyan nem egyesült egyének, kik a rendes elemi iskolákat

elvégezték, a mennyiben ezt az ország törvényei megengedik,

községi tisztviselk is lehessenek.

Móga püspökké való kineveztetése után alig telt el*^—9 év

és Maior Péter már is a következket írhatta: ..bármilyen kevés

vagyonuk is volt az erdélyi nemegyesülteknek, alig telt el két

év, hogy a püspök letelepedett Szebenben, már is a nemegye-

sültek papi szemináriumot állítottak lel és a császári kegyelem

megengedte, hogy évenként négy erdélyi nemegyesült papjelölt

thoologiát tajuilhasson Bécsbon, hogy aztán idehaza tanárok le-

hessenek. A mi pedig a falusi iskolákat illeti, a nemegyesültek

már is felülmúlták F]rdélyben e tekintetben az egyesülteket. Ha
az erdélyi nemegyesültek ily rövid id alatt ilyen nagy elhala-

dást tehettek, csak azért, mivel kebelökbl vah) püspökük van,

mit nem remélhetnének a bánsági románok, hol a nemegyesült

püspökök hatalmasok s hol a papságnak nagyon szép kiváltsá-

gnik vannak, ha fajuklíól való román piisi)r)kiik volna."

A magyarországi nemegyesült románság ugyan még hosz-

Kzasabb ideig a szerb hierarchia kormányzata alatt maradt egy-

házi Ickintclbcíi, (le aiia, hogy ennek nyomása alól kultúrai

tekinlclhcn mentl hamarabb felszabadidjon, az els leghatal-

masabb lépési színién a magyar kormányzat tetlc, amennyiben

|Síl'-1)('ii Aiadnii (uszággyülési végzés következtében a gor.

keleti mmánság s/ámáia 1aníl('ikép/ intézetet áUitott fel. \\ ta-

MÍb'iképz inlé/el els lani'iiai vollak; a híres román mesekttlt
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Cichindeal, toválibá Diaconocicli Loga és Jorgocics .I(')zset", kik

a rumáii kultúra leréii mind jelentösebl) szerepet jútszotlak.

„Min ("des volna látni— írja Cielündeal ') — anaeryszám

roinánscógot Bánságban, Magyarországon, Erdélyben, Oláh-

országban, Moldovában és Bukovinában, a mint egymást test-

vérként szeretik és megbecsülik. Legyünk tehát románok mind-

nyájan egyek. Xe legyen se görög, se latin, se egyesült, se nem-

egyesült. Az ész fogja megnövelni a dako-román nemzetet

Moldovában. Kirdélyben és Magyarországon. Ksz, mikor te meg-

világosítasz tudománynyal és a jótettek világosságával, te egye-

síteni is fogsz és elkelbb nemzet nem lesz a frildítn." így

pattan ki lassanként a dako-román idea a múlt és a jelen század

végének irodalmi és kulturális törekvéseibl. Egyelre csak

irodalmi és kultúrai közösségre való törekvés az igaz, de nem
várat sokáig magára, hogy mint nemzeti ideál és politikai törek-

vés is jelentkezzék.

Azon négy theologus között, kiket Móga püspök Bécsbe

küldött, volt Lázár György is. Lázár (iyörgy született 1779-ben

Feleken, Szeben megyében, szegény jobbágysorsú szülktl.

Alsóbb iskoláit Szebenben, a jogot pedig Kolozsvárott végezte.

Bécsbe menvén, a theologia tanulmányozása mellett, mérnr)ki

tudományokat is hallgatott. 1S14-1)(mi visszatérve Szebenbe,

pappá szenteltetett és tanárrá lett a Móga püspöktl felállított

gor. kel. román pap]:épzö intézetben. Idközben Verseczen üre-

sedésbe jött a gör. keleti ]>üspokség és , mint az akkori ortho-

dox papság egyik legtudósabb tagja, szeretett volna j)üsj>ök

lenni. A püspökséget azonban nem nyerhette el. A karloviczi

pátriárka, mikor értesült Lázár szándékáról, állítólag azt mon-

dotta volna: ..Az oláhoknak nem kell ily tud('>s püspök." E mel-

lztetés nagyon fájt neki s egy alkalommal nyíltan kifejezést is

adott ennek egy ]»rédikácziójábnn. a melyben élénk színekkel

rajzolta azon nyomást, melyet Magyarországon a gítr, keleti

románság kénytelen eltrni a szerb hierarchia részérl. E heves

és tapintatlan temjtlomi l)eszédéért Móga i)üspok, a ki különben

sem nagyon szerette a heves és kissé provokatív természet

') A 1Í4. mese tamilságakéjien
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tudós papot, keményen megdorgálta. Lázárnak ez nagyon zokon

esett s azért 1816-ban Szebent elhagyta és Bukarestbe számzte

magát abban a számításban és reményben, hogy itt tehetségeit in-

kább fogja érvényesíthetni, különösen a felsöbbfokú oktatás terén-

Grigorie Ghica vajda egy 174S-ban kiadott rendeletében

azt mondja, hogy miután az eddigi fejedelmek nem sokat törd-

tek az iskola ügyével, a nép tömege iszonyú tudatlanul maradt.

Ö ezen segítend, elhatározta, hogy négy iskolát állítsanak fel

és pedig négy-négy tanítóval. Egyik tanítsa a hellén nyelvet

(klassikus görög) és legyen évenként 360 lei fizetése, a másik a

görög nyelvet (uj görög) 120 lei fizetéssel, a harmadik pedig az

ó-szláv nyelvet 130 lei évi fizetéssel és a negyedik évi 100 lei

fizetéssel a román nyelvet. Azonkívül az ország három püspöke

szintén állítson három iskolát és pedig a szükségletnek meg-

felelen román és szláv nyelven s a tanítók tartsák kötelessé-

güknek a gyermekeket az ó-szláv és a román nyelvre megtaní-

tani. Az elbbi iskolákat fejedelmi iskoláknak nevezték, az

utóbbiakat pedig püspöki iskoláknak. A fejedelmi iskolákban

a román nyelv tanítója c-sak arra való volt, hogy a görög nyelv

tanítóinak kezök alá dolgozzék. M A püspöki iskolákban jófo:-

mán az egyházi használatra szükséges román és ó-szláv olva-

sáson kívül egyebet nem is tanultak. Hogy mily alacsony fokon

állott a XVIII. század közepén a mai Romániában a nemzeti

nyelv és irodalom szeretete és becsülete, ékesszólóan bizonyítja

az a tény, hogy ez idben Havasalföldön egyetlen nyomtatott

könyv, egy ábécés könyv jelont meg lT44-ben Rimniken.

A fejedelmi iskolákban a román nyelvnek rendkívül alá-

rendelt szerep jutott, úgy hogy azok görög iskoláknál egyébnek

nem is tekinthetk. Stamati Jakab metropolita ez iskol:\ka1 kí)-

votküzöképen jellemzi : ..a papagályszeríí magoltatással csak a

növendékek eszét butítják, elrontják itélö-képességét ; tíz-tizen-

két évi grammatikai tanulás után megöregednek anélkül, hoizy

tudnák vagy értenék, a mit tanultak. " Kaicscx ich -) azt mondja.

' Ar. iJenHunianu : Istoiia liinbui si litoralurei ntmane. .lassy IS'JJ

Hü. 6s 147. 1.

*) Haienevick : Ossorvazioiii iiitorno la Valaolüa c Níolilova. Napoli.

178tí. 24:5. 1.
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lio.íry a gíu-ö^ tanít(')k általában véve natryon tudatlaiiok ; ízlés

és ismeret, nélkül való egyének, kik egész életükben aprólékos

grammatikai pedanskodással foglalkoznak. Wolf ')azt írta, hogy

e görög tanítók közül a századik sem tudná i)ecsületesen és ér-

telmesen kommentálni a legegyszerbb gíirtig klaszszikus írót

som. Buelr-) a jassy-i fejedelmi iskoláról azt írja, hogy „élére

kizárólagosan göríig tanítók vannak téve, kik azzal vesztegetik

az idt, hogy a moldovai alsól)b néposztályok gyermekeit görög

nyelvre tanítják, melyet igazában magok sem tudnak. Termé-

szetesen ez a törekvés nem egyéb, mint haszontalan kínzása az

irjúságnak s eredménye nem is volt más. mini az.liogy végre az

iskola üresen maradt."

Ilyen iskolai és közmveldési állai)otok voltak Oláh-

országban, mikor Lázár (Jyörgy Szebenböl Kukarestbe költö-

zött. Nagyon természetes, hogy ezeken ers román nemzeti ér-

zelme mélyen felháborodott, de az ideális okokon kívül ahoz,

hogy gyiiUöje legyen a görög nyelv iskolázásnak, egy ])rózaibb

ok is hozzájárult. Nem tudott ugyanis görögül s így tudását a

tanügy terén nem érvényesíthette, pedig neki ebbl a tudásból

kellett megélnie. Valószínen, ha tudott volna görögül, a kenyér-

kereset gondjaitól kényszerítve, minden erösebb román nemzeti

érzülete mellett is esende.sen beilleszkedett volna az általános

keretbe s mint valamelyik görög tannyelv iskola tanítója igye-

kezett volna mindennapi kenyerét megkeresni s talán román

nemzeti törekvései megvalósítá.sára is imitt-amott a lehet.^éghez

képest utat törni.

Volt azonban ránézve egy kedvezbb áltah'inos társadalmi

és közgazdasági körülmény is ez idszerint Komániában, mi

lehetvé tette, hogy ott a nemzeti mveldés megindítója lehes-

sen. A birtokviszonyok ugyanis ez idben meglehetsen zava-

rosak voltak Oláhországban. Az egyes boérok n<'m tudták birto-

kaik terjedelmét, halárait stb. Egyáltalán, kezdették általános

szükségét érezni valami kataszter-félének, meri ennek hiánvá-

'; Wolf: Beitriijfü zu eincr statistíschbistor. Bcschreibung dcr Moldaii.

Hormannstad*. 1805, 174. I.

j) Bttch : Molduuisch-walachische Zustaiidc. Lipcse. 1S44. 104. és

105. l;i|..



— ÓÓD

ban számtalan pör, birtokháborítás stb. keletkezett. ^) Némelyek

a nagyobb birtokosok közül egy-egy bevetdött német vagy

magyar mérnökkel fel is mérették birtokaikat és megcsináltat-

ták azoknak térképeit. A többiek is szerették volna ezt tenni,

de nem voltak kéznél hozzáért emberek. Lázár György épen

akkor telepedett le Bukarestben, mikor a kereslet ez irányban a

legnagyobb volt. Említettük, hogy Bécsben nemcsak theologiát

tanult, de a mérnöki taniümányokat is szép sikerrel hallgatta.

Eleven eszével, de meg a létért való küzdelem adta vállalkozó

ügyességével is mindjárt észrevette, hogy a kínálkozó szükséglet

gyors kielégítésével biztosíthatja nemcsak a megélhetést, de a

szélesebb kör hatást is.

Lázár Györg}^ egy román tannyelv földméri tanfolyam

szervezésére vonatkozóan tervet készített s azt jóváhagyás és

pártfogás végett benyújtotta az iskolák eforiájához, melynek

tagjai akkor Dionisie Lupu metropolita, Balaceanu Konstantin

bán, Uolescu György vornik és Stefan Nistor logofet voltak.

Az öreg Balaceanu nagyon furcsának találta Lázár Györg}'

ajánlatát, mert nem hitte, hogy román ember tudhassa

az ..indzselléri" tudományokat és hogy azokat román nyelven

egyáltalán lehessen is tanítani. Mikor Lázár ezt neki nagyon

bizonyítgatta, elhatározta, hogy próbára teszi Lázár tudományát.

Tudományának bebizonyítására megbízta, hogy egyik telkét

mérje fel. Lázár teljesítette a feladatot s mikor látta Balaceanu.

hogy az általa csinált térkép s a felmérés eredményei teljesen

megegyeznek azzal, a melyet megelzen egy német mérnítk

teljesített, nemcsak elismerte Lázár tudinnányát, do az általa

tervezett földmér-iskolának is buzgó pátfogója lett.

Tiázár iskolája némi nehézségek legyzése után a Szent

-

Száva-kolíjstorban meg is nyílt. Els hallgatói nagyobb részint

a bukaresti görög isi^olák tanulói voltak, st azoknak egynéme-

lyik román eredetíí lauáia is, mint Poenaru, Markovich, Poteca,

('(jstaclii Moroiu stb. s azonkívül egynéhány városi hivatalnok

ós keresked. A hallgat('»ság c miatt nagyon vegyes volt és így

M A. A Xrnojinl: htoria rominilor din Dacia 'rnijana. .Iiissy. ISJt'J.

V. köt. 737. 1.
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Lázárnak iieiiu-sak a földmérés tudumányát kellelt lehetleg

népszer modorban táigyalni, hanem idnként belevonni az

elemi tudományokat, a hazai történet és földrajz elemeit is.

A leíinaiTyobb hatást azonban azzal érte el, hogy kísérletet téve

minden ismeretúgnak román nyelven való eladására, az ifjú-

ságban felkeltette és megersítette a hitet, hogy a román nyelv

is alkalmas arra, hogy a tudomány, az irodalom és a nemzeti

közmveldés eszközévé legyen. Gyakori kitéréseiben soha.sem

mulasztotta el hivatkozni a román nép múltjának lélekemelbb

mozzanataira és kiválóbb hseire, st nem egyszer rámutatott a

román irodalom és mveldés ama fellendülésére is, melyet

Erdélyben és Magyarországon Klein Sámuel. Sinkai, Maior

Péter és követinek mimkássága idézettel. Lassanként divatba

jött Lázár iskolája és példája után indulva, a bukaresti göTög

iskolák egy némelyik tanára s eg\'uttal Lázár hallgatója is, mint

Poteea és Poenaru kísérletet tettek a tantárgyak román nyelv
tanítására. Tanügyi programmját „rovefuitorinlu tinerimci'"

czím mvéi)en fejtette ki, a melyei isJO-ban írl, de a melyet

csak késbb, halála után 182()-ban Budán az egyetemi nyomdá-
ban adtak ki. 18:21-ben kitört a Vladimirescu Tódor-féle mozga-

lom, a minek következtében aztán isk(jlája is felbomlott, maga
pedig visszatért szülföldére, Felekre, hol 18'23-ban 43 éves ko-

rában elhunyt. Sírját késbb egyik volt tanítványa, gróf Kosetti

Károly emlékkvel jelöltette meg, melyre a többi kozott a követ-

kez tartalmú román distichon van írva : „ Valamint Jézus Lázárt

halotfaibólfellámaszloUa, úgy ébresztetted frl Romániát álmáttól."

A mit Lázár Ciyorgy Oláhországban teli, azt Moldovában

Asaki György már elbb megkezdette és késbb Venjamin mol-

dovai metropolitától támogatva, szerencsésebb végre is vitt,

miután erre Moldovában a viszonyok kedvezbbek is voltak.

Asaki (jyorgy Lembergben és késbb Németországiján tanulta

a mérnöki tudományokat s IS 13-ban Jassyban letelepedve,

|Sl4-ben megnyitotta román nyelven az els földméri tanfolya-

mot épen olyan czéllal és rendelleté.ssel, mint három évvel késbb
Lázár íiyörgy Bukarestben. Mikor elégséges földmért nevelt,

iskolájí'it is megszüntette, de nagyobb szabású tanügyi tevékeny-

séget tényleg mégis ezután fejlett ki.
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1820-ban Venjarnin metropolita elhatározta, hogy a fel-

ügyelete alatt álló soeolai szemináriumot Asaki segítségével

amolyan akadémiafélévé teszi. Tervét Stiu'za Mihály vornik is

támogatta, a ki a fiatalabb boérivadék egyik legmveltebb s

legjobb indulatú tagja volt. Asakit Erdélybe küldöttek, hogy
onnan a soeolai iskohi számára hozzon képzett és alkalmas ta-

nárokat, mert Moldovában ez idszerint nem lehetett találni

ilyen egyéneket. Asaki Erdélybl négy tanárt vitt Jassyba.

Koszta Jánost a rethorika és a poétika, Mánfi Jánost a latin

nyelv, Fábián vagy Bob Lászlót a theologia és di-. Pap László

orvostudort a természettudományok számára.

A további fejlemények megértése végett szükséges egy
futó pillantást vetni a román fejedelemségek e korbeli állapotaira.

23



VII.

Az erdélyi és a vajdaságokbeli románság egymásra való

kölcsönös hatása.

-1 román vajdaságok állapota az l>^12-ki bukaresti béke után. t'araíjca es

Calimachi kormányzata. Vladimirescn elélete. Sntzu Sándor lialála után a

népet fenifverre szólítja. Hnkarestet elfoglalja. Vladimiresru mozgalmának

eredeti jellege soeialis. Késbb lesz jjotitikairá. Erre ronatkitzó Inzongitékok.

Jpsilanti betör az országba. A Hetaira mozgalma. Ipsilanti életrajza. Ipsilanti

és VladimirescK egymáshoz való viszonya. Vladimiresca megöletése. A törökök

szétverik Ipsilanti hadait. Ipsilanti Erdélybe menekül. K mozgalmak hatása

az erdélyi románságra. Az oláh menekültek és a román nép. A boérok brassai

titkos társasága. A fiatalabb boérok irodalmi társaságot terveznek. K társasáíj

feladatai és czéljai.A menekültek kibékülnek a vajdával. Az irodalmi társaság

megkezdi mködését. Munkásságáwik eredményei. Az orosz okkupáczió és kor-

mányzat hatása Erdélyben. A nép izgatottságának jelei. Erre vonatkozó vizsgá-

latok. A vajdaságok netnzeti fejedelmeket kapnak. A közmveldés elejtett fona-

lát az uj vajdák felveszik. Iskolákat szerveznek. Az Erdélybl behívott tanárok

és hatásuk politikai tekintetben. Urmössy Sándor egykorú erre vonatkozó tu-

dósítása. A viszony ma is változatlan e tekintetben. .1 lialásfalvi iskola nem-

zetiségi tekintetben közelebb hozza a románság két felekezetét. Erre vonatkozó

adatok. Ez iskola fokozódó hatása a román közmveldésre.

Az ISlí-ki bukaresti béke következtében Oroszorszilg bir-

tokába vette MoIdí)va keleti részét, a mai Bessarabiát s ily

mcklon a Duna torkolatának birtokába jutváu, befolyásiit Kele-

ten, illeten a Balkánon véglegesen is megersítette. Mikoi- az

orosz í'sapatok kivonullak a román fcjcdclcmséuckbol, a j)or1a

Oláliország számára vajdául 7 évre dra^ománji'il, ('arayed -binost

nevezte ki, Moldovában pedig Calimach Scarlatot.

C'aragea Oláliországnak törvénykönyvei üdolt (Con-

diea lui Caragea), a melylyel kétségkívül hozzájárult az ország-

bels állapotainak rendezéséhez, de azért uralkodása még sem
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Yolt Üdvös, mert alig ült Oláhország trónján zsarolóbb fanarióta

valaha, mint . Az ország hivatalait pénzért árulta a.görög jöve-

vényeknek és 6 évi m-alkodása alatt 4000-nél több egyént emelt

pénzért boéri rangra. Idáig egy paraszt évi átlagos adója nem
riigott 12 leinél magasabb összegre, de ezt épen 180 leire

emelte. Ily módon sikerült neki rövid 6 év alatt mintegy 93 mil-

liónyi vagyont gyjtenie. Mikor hírét vette, hogy a szultán el

akarja zni, összeharácsolt kincseivel együtt Erdélybe, illetleg

Ausztriába szökött. Utódja 1818-ban Sutzu Sándor lett, a ki

mindenben eldje példáját követte s két év alatt 15 milhó leit

harácsolt össze. 1821-ben váratlanul meghalt s halála után

nyomban kitört Vladimirescu Tódor foi-radalma.

Moldovában Calimach uralkodása kedvezbb volt. Nem
zsarolt olyan kegyetlenül, mint eldei vagy oláhországi vajda-

társa. Ellenkezen, gondja volt rá, hogy országában a kereskedés,

az ipar és a földmívelés fellendüljön. Nemcsak törvénykönyvet

adott — természetesen görög nyelven — országának, hanem a

közoktatást is igyekezett tle telhetleg emelni. A szultán azon-

ban elégedetlen lett az uralkodásával is s elrendelte elüzetését

s meghagyta, hogy trónját adják Suini Mihálynak.

1821-ben lép fel Oláhországban ^llulimirescu Tódor, a kinek

e lépését a román történetírás korszakalkotónak szokta tartani.

1770 és 1780 között született Górj megye Vladimír nev közsé-

gében földmíves szülktl. 1806— 1812-ig mint önkéntes szol-

gált az orosz hadseregben a török ellen viselt hadjj'u-atokban.

Ekkor szerzett érdemei alapján boéri rangra emelkedett. ISlö-ben

amolyan szf)lgabiró-tél(' hivatalt viselt egyik kerületben s mellé-

kesen Erdélyben ökrökkel kereskedett, a mivel tekintélyes

vagyont is szerzett magának. Vitézi hírnevével, energikus fellé-

j)ésévol a maga vidékén nagy tekintélyben állott a nép eltt, u

mit büszke viselkedése is emelt a vidéki, többnyire gíh'ög eredet

nagybirtokosokkal és fbb tisztviselkkel szemben. Csernetzi

házáijan valóságos fegyverraktáit tartolt, várva u liáború kitö-

rését, a mi i'i'i né/ve anyagi érdekkel is össze volt kíUve, miután

vagyonának alapját épen az orosz-tíinik háborúban szerzett

zsákmányból vetette uu'u. Mikor Sutzu Sándor fejedelem meg-
liall, \'lailimir('scii épen nukaicslbcíi idzíUt. (lyoi-san visszatért



;U() -

szülföldén' s a vidék népét kiáll vány nyal szólította iel, lioiív

fogjon fegyviTl, vagy ha nincs fegyvoir, kaszát, vasvillát, fejszét

és siessen hozzá, hogy együtt szahadítsák meg az országot a

zsarnok egyházi és világi ftisztviseUíktftl s helyökbe tegyenek

jobbakat és igazsáírosabbakat.

A tömeg eleinte i-sak (iorj és Meliedinlz inegyékl)en csat-

lakozott hozzá, majd pedig az egész Olton-innen való vidéken.

Rnkarestböl az arnóta csa})atokat küldöttek ellene, de azok a

helyett, hogy megtámadták volna, hozzá csatlakoztak s vele

együtt mentek Bukarest ellen. Serege ekkor már III.IKK) föböl

állott s így minden akadály nélkül bevonulhatott Bukarestbe,

liol a kotrocsényi monostorban ül()tte fel fhadiszállását. A me-

tropolita és azok a boérok. kikel nem szaladhattak, nem tehettek

okosabbat, mint meghódoltak neki és felhatalmazták, lingv uijni

fparancsnok kormányozza az országot a továbbiakii:.

Vladimirescu kiáltványaiból világosan meglehet állapítani,

hogy felkelésének eredeti czélja nem politikai, nem nemzeti,

hanem socialis volt. „En testvérek - - mondja egyik proklamá-

cziójában M — és velem egj^ütt nemzetembeliek nem a császári

kormány ellen fogtunk fegyvert, hanem azért, hogy zzük el a

boérokat'", mert az „ország urai, a görög és román boérok egye-

sülve, úgy kizsákmányoltak és úgy kifosztottak, hogv a lelkíin-

kr»n kívül egyebünk sem maradt."

Tényleg Madimireseu csapatai nem is csináltak egyebet,

mint rabolták és fosztogatták a boérokat, tekintet nélkül arra,

hogy azok gönigök vagy románok voltak-e? ..A legtöbben, a kik

t körülvették — írja Xenopol is, a ki pedig nagyra van e moz-

galom nemzeti jellegével^) — nemcsak a pórnéj), de kapitányai

is, azt hitték; itt az ideje, hogy meggazdagodjanak." Mindenik

kerületben (csapatok alakultak és pedig nemcsak román parasz-

tokból, de a jövevény bolgárokl)(')l és szerbekbl is, kik a föld-

birtokosoktólelvett puskákkal, kardokkal és pisztolyokkal, vagy

pedig ezek hiányában kaszákkal, lándsákkal és fejszékkel fel-

fegyverkezve, raboltak s fosztották ki az utasokat, st a templo-

') Memoriul anonim, in liovisla lm Tociloscu II. M8G.

*) Xenopol: Istoria rominilor din Daria Traiana. V. köt. 475. lap.



- 841 —

mokat is. Különös elszeretettel üldözték és rabolták a földbir-

tokosokat és bérlket. Mikor Vladimirescu megbékült a Buka-
restben maradt boérokkal, miután ezek t az ország- fparancs-

nokának ismerték el, igyekezett az általa indított mozgalom
sociaHs jellegét is politikaivá : az idegen uralom ellen irányuló

mozgalommá változtatni. Társai azonban ennek következtében

valóságos rablóbandákká alakulva, t magára hagyták úgy,
hogy mikor Ipsilanti a maga embereivel az országba bejött, már
alig is lehetett t többé a hatalom igazi birtokosának tekinteni.

Ipsilanti — vagyis a görög ..Hetaira" ez idbeli mozgalma
meglehetsen ismeretes az ujabbkori történet folyamán s azért

itt épen csakis a kép kiegészítése kedvéért érintjük. A Hetairat

vagy Eteirat egy Skvfos ^liklós nev görög alapította Odessá-

ban. Czélja volt e társaságnak a török l)irodalom keresztényeit

felszabadítani és helyreállítani a hajdani görög birodalmat.

Hetaira csakhamar számos k<)vetöre és pártolóra talált a román
fejedelein ségek elkel görögjei között is. Aíaga Sutzu Mihály,

Moldova fejedelme is egyike volt legbuzgóbb híveinek. Kz id-
ben a Hetaira feje Ipsilanti Sándor lett.

Ipsilanti Sándor fia \ olt Ipsilanti Konstantinnak, üláh-

ország egyknii híjedelinénck. Még ifjan belépett az orosz had-

seregbe s itt a Napóleon ellen való harczokban Dresda mellett

elveszítelte egyik karját. A Hetaira fejévé lévén, minden rc-

jnénységét Oroszországba helyezte. Az orosz politikának — a

mint már láttuk — már II. Katalin czárn idejében kedves esz-

juéje volt a bizánczi birodalom visszaállítása s azért részérl a

görög fon-adalmi törekvések mindig |jártfogásra számíthatlak.

Vj pártfogásra Ipsilantiiiak most annál nagyobb kilátásai voltak,

mivel Oroszország külügyi |)olitikáját ez id szerint egy született

gí'tríig, (/ajH)(lis1ria gróf vezclle, a ki t\yyiittal az athenei udrog

kiil1iir-egyesiil<!ln('k, a ..Filommon^' -nwk is elnöke volt.

Ipsilanti abban bizoll, hogy az orosz pártl'ogiis, ha megin-

(lilja lénylcg a Iclkrlésl, nem iiagyja cserben, söt e felkelés csak

bcvczíilése lesz a kitörend orosz-török habomnak, mely nem
végzdhetik egyébbel, nnni a régi bizánczi biroilalom visszaállí-

tásával, Olaszországban a l(»rok birodalom keresztény menekült-

jeili(il és más egvéb kaianilor(»kból, egy csapatot szervezett s
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azzal a riiitli tuly<'>ii átkelve. Itetiiit Moltiovába. Síitzii Mihály

fejedelem s vele a boérok leíriiagyobb része abban a hitben, Imay
Ipsilanti csakugyan a czár me£fbizásából cselekszik, nem mertek

ellenállani, hanem Oroszin'szágba szaladtak. Ipsilanti nem találva

sennni ellenáUásra. birtokába vette Mohlovát s nnndenréle iíyiih:>-

vész néppel megszaporodott seregével, betört ( )láhországba is.

Itt is akadály nélkül haladt elre Bukarestiír. a hol már Vladi-

mirescu Tódor nem képezvén igazi hatalmat, kísérletet sem tett

arra, hogy t kuízze az országból. K közl)en l[)silanti értesült,

hogy az ellene indított török hadak a Duna leié kíizelednek s e

miatt visszavonult Tirgovistre. Majd Vladimirescu isatöntk jöt-

tének hírére Pitest alá vonult. Ipsilanti azt hitte, hogy \'ladimi-

reseu titokban eg>'etért a törökkel s azéit elhatározta, hogy el-

téteti láb aló!. De a török hadakkal való ütközet eltt nem akai-ta

(M'öszakkal tenni lehetetlenné ^'ladinres(•u-t s azért eselhez l'o-

lyamodott. Egyik emberét. IHmhasa Szávát, )\^)\) arnautával

Vladimireseuhoz küldrittc ki ekkor ArgesbíMi volt. Hind)as:i

Száva fegyvereseinek nagy részét visszahagyta egy erdben s uizy

kereste fel \'ladimireseu-t. Rábeszélte, hogy menjen vele meg-

nézni a környéket, hogy miként lehetne a tíu'ítkök ellen erdíté-

seket csinálni ? N'ladimireseu táborát Bimba.sa Száva kíséretében

elhagyva, csakhamar azon erd kíizelébejutott, holaSOOarnauta

el volt rejtzve. Ezek eltíá-tek, elfogták és Tirgovistre hurczol-

ták Ipsilantihoz, ki azonnal börtrmbe vetette és két nap múlva

darabokra vagdaltatta.

Ezután X'ladimirescu pandúrjai részint haza széledtek, ré-

szint pcdiu- Ipsilanti sci'cgi'ln^z csatlakoztak. A tonik sereg is

csakhamar megérkezett és I[tsilan1ival I >ragasán mellett meg-

ütközött. Az ütközet a tíinikíik javái-a dlt els Ipsilanti majdnem

egész seregét elveszítve, Brassóba menekült. .\ tídiik rsapatok

Moldovában is három csatában tönkretették a hetairistákat. .\

diadalmas töríikíik nem kímélték ugyan a románokat sem. <le

haragjuk mégis inkább ahetairista görögök ellen irányult, a kik

közül lobbet pusztítottak és üldöztek ki az országbi'd, mint \'la-

dimirescu j)andurjai. így e török okkupáczió is nagyban hozzá-

jándt, hogy a román vajdaságok megszabaduljanak a görög el-

uvomókt<')l. A lletiiira mozcalniaibiil ineirgvzdvéu a porta arn')!.
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hügy saját érdekére mennyire veszedelmes a román fejedelem-

ségeket a görögök kezeibe adni, többet nem is tett fanariotát

vajdává, lianem visszatért az 1711. eltti gyakorlathoz és a romá-

noknak mindkét országban belíöldi fejedelmet adott, 1822. július

22-én hét évre kinevezvén Slurdza Jánost Moldova- és Ghica

iiergelyt Oláhíjrszág vajdájává.

E zavargásoknak megvolt a magok hatása nálunk is a ro- -j- -^
manismus ébredésére. A menekültek, kik a román társadalom

elkeli voltak, Erdélyben húzták meg magokat. Brassó, Szeben

és környékeik nagyobb községei megteltek az Ohíhországból

kiszaladt boérokkal. A nép látta a sok drágaságot, az aranypénzt,

a selyem- és bársonyszöveteket, a pompás lovakat, miket aboé-

rok magokkal hoztak. Mindennapos érintkezésbe jutott a vérébl

való és vele egy hitet valló urakkal, kik viszonyítva az általa

ismert magyar urakhoz, szemeiben náboboknak tntek fel. De
másfell a menekültek az idegen földön sem felejtették el. hogy

k orthodoxok és románok. Tudták, mivel tartoznak vallásuknak

s e tartozásukat le is rótták az orthodox papoknak és templo-

moknak adott gazdag ajándékokkal. Mise-alapítványokat tettek

és templomokat építtettek újra. Köztök a legtekintélyesebb és a

leggazdagabb Brancován berezeg járt jó példával elre, ki ekkor

a brassai gönig templomnak két falut ajándékozott Oláhor-

szágban.

Ghií^a Gergely trónralépése után sem akart a l'ini orosz —
konzul által felizgatoll boérok legnauvoitb része visszatérni. Nem
ismerték <liiicát fejedelcnuiek s azért Brassóban maradtak, nüg

megjön az alkalom ana, hogy orosz segítséggel elzzék. Brassó-

ban azonban nem maiadtak tétlenül, hanem egv titkos társasá-

got alakítottak oly i-zélból, hogy <ihicát megbuktassák. Ebbe a

titkos társaságba tényleg t-sak az íiregebb boérok voltak beavatva,

mint Vacarcfícu Mikl('»s. Baleann ( leigely. //ar/o»i i)üspok, dm-
pineanu Konstantin, Baleanu Emánuel, Floteacn Emánuel,

d»! a be nem avatott fiatal boérok sem maradtak tétlenül. Ezek is

összeálloltak, de az erdélyi szellem hatására már nem politikai,

hanem irodalmi társaságot alakítottak, melynek czélja idegen

nyelv jeles iiodahiii nu'nek román nyeh re fordítása és kiadása

l"'H \()|iiii.



— 844 -

Ez irudalmi Uírsasáu" cszini'ji'M Golcucu ( ivortry pcndilcllt'

iiii'g iizon utazási jejürvzotcibeu. melyek, a mint már említettük.

„Insemnaie a <alatoiiei mele" ezím alatt késbb a budai eirve-

temi nyomdában jelentek meg. (iolescii és Heliadr Hadulescu.

Lázár iskolájának egyik tanítványa, dolgozták ki Brassóban az

oláhországí románság kulturális [)rogrammját az esetre, ha a

szerenesés politikai események folytán hazájokba visszatérhetve,

annak sorsára bojolyást gyakorolhatnak. E i)rogramm alkalmas

és jobb idökio- titokban tai'tand(') fbb pontjai a krivetkezk

voltak :

l. KolN'uiiuni rangaal L;izár iskolaj;i1 vissza fogják állí-

tani s eimek niinlájára Krajovában egy niásodikal is fonnak

szervezni.

J. Minden megyt'lxMi tanítóképzt állítanak tel a kt't kolk'-

LMinnból kikerült tanulók segítségével.

.">. Minden faluban felállítanak egy népiskolai.

4. Kiadnak egy román nyelv lapot.

."). Kitörlik a nyomda-monopóliumot.

b. Tehetséges embereket arra fognak buzdítani, hogy idegen

nyelv remekmveket i'oniánra foidítsanak síH'ordítások kiadá-

sát elmozdítják.

7. Lerakják alapját egy ronnin szinli;'iziiak.

5. Arra fognak törekedni, hogy a fanarióta rendszernek

czélszer reformok vaüy a régi helyes intézkedések segítségével

véíjet ves.senek.

't. K feladatok meg\ al('isít:isiira egy ii'odalmi ti'irsaságot fog-

nak szervezni, de a nn'g e társasáu- létre jon. addig az egész csu-

l»:ui (iolescu és Heliade titka lesz.

lSi*<)-ban a menekült boérok végre kibéküllek (ijiica feje-

delennnel és visszatértek ( )láhországba, tehát a tervezett irodalmi

társaság is megalakult. Tagjai közé tartoztak Hukarest íisszes

fiatalabb boérjai s köztök (ihica fejedelenmek három öcscse

:

.Mihály, Sándor és Konstantin is. A társaság üléseit Golescit

Konstantinnál tartotta s nu'íködé.sének els tei-méke Heliade-

Hadulescu román graunnatikája volt, melyei ISJS-ban Nagy-

szebenben aíhak ki liiíliadenak egy tanítványa Krajovába ment,

liogv ott a |iroi^rannn értelmében iskohit nyisson (Iolescu. Kon-
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stantin családi birtokán olemi iskolát nyitott, melynek vezetését

az Erdélybl jött Áron Flóriánra bizta. Ghica fejedelem maga is

rokonszenvvel kisérte a fiatalabb boérok eknltiirális törekvéseit.

Miután a porta egy rendeletével a román fejedelemségekben el-

rendelte az összes görög iskolák bezárását, T^ázár iskoláját nem
ugyan a Szent Száva-kolostorban, mert ezt az okkupáló török* ik

lakhatatlanná tették, hanem a Serban Voda-iele vendégfogadó-

ban megnyitották. Majd azután kijavíttatván a Szent Száva-ko-

lostort, a megbvített és alkalmas tanerkkel ellátott iskolát oda

helyezték át.

Az Ipsilanti-féle zavarok Moldovában is feloszlatták a

socolai iskolát, de Stnrza fejedelem alatt más helyen, az úgyneve-

zett Sehola \'asiliana-ban feltámadt. Ez iskola egy tanítóképz-

iele intézetbl s egy gymnasium-leléböl állott. Sturza fejedelem

ép oly barátja volt minden kulturális törekvésnek, mint oláh-

országi fejedelemtársa (xhica. E ketts szép kezdetnek azonban

csakhamar végét vetette az orosz okkupáczic').

A navarrai tengeri összeütközés elégséges ürügy volt arra,

hogy az orosz czár a porta ellen a háborút tényleg megkezdett-

nek nyilíitkoztassa. Ez orosz-török liábíjrú a drinápolyi békével

végzdött, mely békének egyik feltétele az volt, hogy a török

haiH kárpótlásul 10 millió aranyat fizet az orosznak és miiul-

addig, míg ez összeget kifizeti, zálogul átengedi az oláh fejede-

lemséget, így telepedett le huzamosabb idre Erdély tszomszéd-
ságában az oláh fejedelemségeket megszáll(') orosz hadsereg és

azon orosz hivatalnoki kai-, melynek feladata volt a fejedelem-

ségek adminisztráczióját reorganizálni. Az oroszok helyzetükei,

mint a románok felszabadítói a félhold uralma alól s velk egy

hitet vallí'ik nagyon is fel tudták használni a magok javára. Ezt

annál könnyebb volt a néíjpcl clhitctniok, mert az általuk szer-

kesztett „Regulement oríjauiv'' tényleg a fcjcilclcmségekbeli pa-

rasztságra :iz elz állai>o1oklioz képest lobit, szemmel láth:it('>

kítmiyítést hozott. .\z erdélyi román parasz1s;ig különösen

pedii! az ortliodox papság — a mind gyakoribbá váló és huza-

mosabb érintkezés folytán haliirozott és részletes tmlomási szei*-

zett csakliauiar ezekríil, a jiariisztsityra aimyii'a elnyös refor-

niokrí'il. I"!z oklx'il nagyon ('rtlietTt \tilt, iia azt;in a rínnim paras/t-
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sáij;- így okdskodult : ;i Kárpálukon lúli tL'slvt'ivkel a vele euy

hiten való orosz szabadította meg a török igát(')l és a görögök

iiyúzás:\t(')l. Majd eljön ide is és meg fog minket szal)adítani a

J(»l)l)ágyságtül. Kpitletni íog íéiiyes biserikákat a mostani fatemp-

loniok lielyett s úrrá teszi a szegény urtliodox oláii paput is.

Tényleg llS8l-ben bizonyos izgatottság is szállotta meg
l^rdély románságát s vele együtt az odavaló magytu- társadalmat

is. Több oly jelenség került napfényre, melybl ny illan lehctclt

következtetni, hogy az orosz politika kc/.ei titokban i'itnyulkál-

nak a Kárpátokon is. hogy itt zavaiokat idézzenek elö. A Irlsö-

magyaj-országi kolera-lázadáshoz hasonlótid kezdettek tartani

Erdélyben is. Beszélték, hogy Moldovából több mini l(i.(KM)tVgy-

\ t'rt küld()ttek az oroszok a román felkelés számára a határszéli

havasokon át. Sokan nyilván tndták. hogy ezek a fegyverek az

oláh templomokban vannak elrejtve. A birtokosság nagy része

az oláhoktól lakta vidékekrl tömegesen kezdett bekriltozni a

városokba. A hat(')ságük c hirek hallatáia indíttatva érezték ma-

gokat, egy-két oláh pap(jt elfogatni. A koi-niányszék pedig szi-

gorii utasítást küldött Mógagíu-. kel. püspöknek és Caiami balás-

falvi gör. kath. i)üs])ök-helyettesnek, hogy nyomozzák ki : vájjon

a |>apjaikat terht'l vádaknak van-e alapja vagy ninesV Az egv-

liázi és politikai hatóságok szigorú vizsgálata iiyilv;hival(')v:i li'tte

ngvan, hogy fgv második Hóra-féle lázadi'is cbikésziléséil sz(')

sem lehet. Vak lárma vagy legfölebb is izgatottság volt csnpán

Lryökere az egésznek, de így is világos bizonyítéka annak. h(»gv

a/, oláh fejedelemségekben történt változások min mély hatást

tettek az erdélyi románságra és ennek kovrtkcztt'lMMi mekkora

líikést adtak a romanismus fejldésének.

Az orosz okknpáezió kezdetétl egész ls;U-ig Ki.sselef \Á-

líornok kormányozta a román fejedelemségeket. FJ)i)en az évben

a jiorta Oroszországgal egyetértve, Oláhországban fejedehMumé

tette az oroszoktól elzött elbbi fejedelemnek oesesét Ghica

Sándort és Moldovában Stnrdza Mihályt. K két fejedeliMn alatt

újra kezdetét vette a kozoktatásÜLty szervezése és fejles/lése, még
í>edigez alkalonnnal is legnagyobb részben Erdélybl és Magyar-

országból hítzott tnd('>sok és tanárok segítségével. Az eddig em-

lítellekeii kivíil ls;{4 1S44-íl! kdttizlek át az ol;\h fejedelenisé-
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gekbe : Maiorescu János, Tempea Radu, Tudor \'einamiii, Bctla-

aiescu Miklós, Munteann Gábor, Almabán Dávid, Trocopif

János, Laiirianu Trebonian, Bozsinka Damascén, Murgu
Euthym, Campianu Péter, Hodocsin-Mihalik stb. Ezek az embe-

rek mind Klein-Sinkai és Maior Péter tör-téneti és filológiai is-

kolája, azaz a balásíalvi iskola szellemében növekedtek í'el s

ebben a szellemben is igyekeztek az oláh fejedelemségek fiatal-

ságát felnevelni és megersítem.

Take Jonescu, Románia volt közoktatásügyi minisztere.

Ríjmánia külügyi politikájáról lS91-beji irott Iranezia nyelv
röpiratában azt mondja: Jól tudja, hogy népszertlen dolog mel-

lett száll síkra, mikor oroszeUeues pohtikát prédikálva, honfi-

társait arra akarja bírni, hogy szintén és minden utógondolat

nélkül esatlatcfizzanak a középponti hatalmakhoz, mert hiszen

tanárai mindnyájoknak jó formán kivétel nélkül erdélyiek vol-

tak, kik a magok liajának orvoslását, szemben a magyarokkal,

\égs instáueziában az onjszoktíjl leméhk, de Románia érdf koi

mást parancsolnak, mint a mit az erdélyi származású tanárok

szubjektív hajlama beieoitott a királyság románjaiba.

A nemzetiség elvét nem a diplomaták és politikusok trttt'k

a nemzetek életében eleven ervé, hanem a tanárok, taníl<')k.

|)a[)ok és az írók élesztették fel, táplálták és növelték nagyra. \/.

álhunlerfiak és diplomaták esak felhasználták a maaok czéljaira

vagy eveztek szépen elre aimak mindent magával ragadó sodrá-

ban. A mai politikában oly hatalmas szerepet játszó nemzeti.ség

eleinte nagvon kis oreeske v^olt a világon mindenütt. .\zesziiu''k

és elvek fejldésének tínténetírója azonban tartozik vi.s.szafelé

menve, nyomon kíivetni ezt a mai halahnas áramlatot egészen

addig a kis crecskékig, a melyekbl mcgalakiill. Az él szerveze-

tet nem lehet addig megisniei-iii. min a sejtek tulajdoiisáLraival

lisztáhaii nem \imyuids.

Ilíjgy a román nemzetiség eszméjével egv üti a magyarelle-

nes érz«dmeket és a dáko-roinán törekvéseket is ezek az Erdély-

bl álszármazott tanárok már kezd»'tbeu beoltani i^iyekeztek a

inniáii l'ejedeleMiségiík liatalabb értelmiségének lelkületébe, arr:i

klasszikus tanii iWmimy Sándoi'. ki a negyvenes évek elején in'
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utazván Oláhorszáffot. lN44-l)tMi Knldzsvárolí kiadott útloírásá-

haii erre V(»iiatk(>Z('iaii a k(»v(Mk('zö rrdekes ddlcokat írja:

.. A nagyobb ohíh iskolát is meiíiátoiratlaiii (t. i. Hukarcsi-

b(Mi). nii'lynck iKhondókci sz»''p szánib('»l állanak s melyet az cl-

l'utott íihicának kTtszötnick, kinek uralkodása eltt benne csak

számtan és olvasás taníttatván, kevés száiniiial xollak. de ö

mindjárt hozatott be a külorszáudkbí'il Indományosahb tanárokat,

kik jelenleg a hasznosabb plulosoj)hiát terjesztik s minden szük-

ségesebb nyelveket tanítanak, még latint is, azt mindazonáltal

oly csekély elöhaladással, hogy az által kozhaszm'i esmereteket

századttk múlva vesznek. Nincs ezen rokonnyelv tanulására haj-

lanmk az oláh fiaknak, melyei, midn cjte.uetnek. csaknem ki-

törik nyelvük rajta. íCgy-két tanárjai ezen tanodának erdélyi

fiak, kik tanulásokat tán Balásfalván végezvén. I ihieától behi-

vattak az országl)a vagy hogy ök ajánlották magokat V - Kítz-

kedvességben is vannak és messze híresek, ezéil is lelkerestem a

latin nyelv és más bíilcsészet egyik tanárját, kinek csinos szo-

bájú ajtaját l)en3'itva, asztala mellett ülve latin könyvet olvasva

találtam, köszönésemet latin nyelven intéztem hozzája, melyet

ö is hasonló nyelven viszonozott — leültetett s mintha betölt

volna az óra, melyben valakinek egy egész panasza levén, elér-

kezett volna, kinek hallatára kiöntse, oly tekintettel kezdé ma-

gyar nyelven kérdezni ntazásoimiak czélját, melyet kifejtve neki.

kért, hogy mondjam ki bírálatomat nemzetérl. Kn kedvez vá-

laszt adtam neki, melyet kedvesen iogadván, mintha vele l'el-

ütöttem volna orrát, egész készséggel vágá el szavaimat.

— Látja az úri fejét rázva, szólá hozzám beszédét —
minden nemzet, ha lelkével és sorsával ki van békülve, tud

tenni \alainit ámbái- méu- ( )láhország nagyjai keveset tettek,

mert nékik eddiy még az id ellenr)k lévén, nem iialadhatoti

Enr(')pának nn'ívelt nemzetei nyomán, iiasztalan iparko(llak sor-

suk ellenére is, kívánt helyzetbe átalakulni csak lS,'33-ban

süte fel a nap, mely nemzetünket felkr>lt<')tte tettre, kedvtelensé-

gének hosszas éjszakáján ;ilmala1il)<')l, ma már rdtozik, hogy

egyszerre kezdjen a magos tetthez. Látja az úri — ismét felszó-

lítva - nemzetünket vad kedélyességgel v;'idolják a magyarok és

nevetnek- itt UK^iirázva fejét, szíintetle beszédét — iuazán úgv
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van — szavait folytatván — az oláhok niiiid vadak, de csak u

magyarok között, mert vadként üldöztetnek. Nemzetem ott

gylöli földesurát, mert az kutyafajzatnál is alább tekintvén,

gylölteti magát. Nem szereti hazáját, mert nincs neki bemie,

mit szeressen, — nincs a mi lelánczolja annak szeretetéhez, csak

élnek benne, mint a barmok, de csak mint a teher-huzásra al-

kalmaztatott barmok, nem mint olyanok, melyet a magyar ne-

mesít akkor, midn nemzetemet helyökbe neveh. Élnek tehát

k is. Élnek, mert éltetik szabadító reményeik. Higyje el az úr!

— ismét szólítólag — Oláhország is siratja másokkal együtt az

erdélyi nemzedékünk pórgyermekeit; azért országunk gylölet-

tel emlékezik a magyar nemzetre, pedig íigy-e a szomszédoknak

jól kellene egymással éhii ? Nem hiszem, az úr is ne vette volna

észre, hogy itt a magyarok milyen gylölségben vannak az oláh

nemzet eltt ; de itt azért még sem sanyargattatnak a magyarok,

mint a magyarok között az oláhok. Látja az úr !
— harmadszor

szólítva — itt a fnemzet pórnépe nagyon is lerheltetik, de a

magyar panasz nélkül húzza itt életét; hazájában megszegénye-

dik; itt megvagyonosodik — onnan sorsiizettek, mindenkor

menedékre talál bizony higyjék el az urak, ha késre is.

de egykor Istenünk meghallgatja a sok millió lelkek imáját,

melyet rég, hogy egyeztetett harmóniában l)oesátnak hozzája a

szabadító kegyért — s tán egyszer kireggül azon éjszaka,

melyben a reménysugár oly soká nem jelenék meg szürke

egünkön." M
Ha valaki ma, 54 év niulvii, látogatást tesz Bukarestben

egy magyarországi származású román tanárnál, kilenczvennel

tiz bizonyosság ellen a beszélgetés tárgya most is hasonló lesz a

felhozott vádakkal és szenu-eháiiyásokkal egyetemben, azzal a

különbséggel, hogy a bukaresti tanár, ha t német vagy franczia

nyelven köszöntjük, kcidvünkért n(!m fogja magyarra fordítani

a bííszélgetésl, mert az körükben divat eltagadni a magyar
nycilv ismeretét, - hangja is provokálóhb, st fenyegetbb lesz,

a mi annál feltnbb, mert m romániai ixMiszülott intelligeneziá-

') l'rmöstf Sándor: .\z ('U)iijilüai»tt magyarok Oliiliorszii^l>iin. Koloz-

váll. 1H44. (1;í— (i.O. 1.
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iiál a társadalmi érintkezés közben annak amagyaiLTNlolflnrk.

melyet I^rm<"")sy Sándor beszélget társa, már 54 év elöli kon-

statált valami natrjx^n szembeötl nyomát épen nem találjuk.

Az eddig eladottakból is világosan kitnik, hogy a román
• lem abban a korszakban (ISOÍ)— 188 l-ig) is, melyben Erdély

közélete a legtelje.^ebb stagnáezióban volt, szép csendesen, de

azért fokozatosan fejldíitt. Mária Terézia, de különösen II. József

népiskolai reformjainak hatása mindinkább érezhetvé tett.

A román írni és olvasni tnd('» elem, az egyházi és világi román

értelmiség száma egyre gyarapodott. A balásfalvi iskola jelen-

tségében és hatásában folyton emelkedett. Komán nemzeti f-

iskolává lett. Hántfy (lyörgy kormányz() egy ízben megláto-

gatván Halásfalvát, csodálkozással látta, hogy ez iskolában

-majdnem 80() tanul(') van siia hitelt adhatunk Baritiu szavainak,

némi megd()bbenéssel kérdezt(> Bbb ])üs|i("»ktl : mit gondol? —
mit fog csinálni ez a sok ifjú ember, ha majdan elvégzi az isko-

lát s vájjon nem rejlik-e veszedelem az országra az intelligens

proletárság ilyen nagj'obb mérték elszaporodásában?

A vallás(js nnio meglehetsen ketté vágta volt nemcsak

felekezeti, de nemzetiségi tekintetben is a románságot. Az ortho-

doxok értelmisége ez ideig nem is volt román, hanem gía-ög s (^

miatt az orthodox vallású intelligens embert egész ?]rdélyben

nem is tekintette senki másnak, mint görögnek. Brassóban s a

többi nevezetesebb erdélyi kereskedelmi középpontokon, melyek

ina mind megannyi góczpontjai a romanizmusnak, a társalgás

nyelve a míveltebb egyének k()Z<)tt a gr»rog volt. mint épen az

istenitiszteleté. Sokan vannak, kik ma a román nemzeti jiáil-

nak oszlopemberei, de a kiknek nagya]>ja kész lett volna arcznl

ütni, a ki neki azt találta volna mondani vélctleniil vagy gúny-

ból, hogy oláh.

Játéka talán a kulturális fejldés történetének, de tény,

hogy a nemzeti összetartozandóság érzetét a románság két fe-

lekezete k()Zött épen a szétválást okozó unió által teremtett

balásfalvi iskc^la hozta létre, még pedig a réginél ersebb és

ontudatosabb alakjában. lSi'r)-ben Circa 0])reacs(Mnovilzi ortho-

dox vallású roniiin iniclligens ember volt, ki legelször a ., balás-

falvi unilusok iskolájál)a" incrlc hozni (íyíirgy és ()pian('v
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fiait. Példáját követte zernesti Brán János. 1834-ben ]iedi^-

egyszerre három orthodox román fiú ment Brassóból Balásfal-

vára : Leca Demeter, Jipa János és Tempedn Radu a brassai

orthodox esperesnek fia és két görög Naslini éíi Panajoiti Djanlí,

a ki fia volt a brassai görög egyház gondnokának. A pünkösdi

ünnepekre az öreg.' Djanli egy Hadssi Ghidru nev görög roko-

nával Balásfalvára ment fia látogatására, de egyúttal azért is.

hogy lássa : micsoda vallásúak is azok az imitusok '? Mikor ki-

jöttek a templomból, nagy csodálkozva monda a két görög : a

szent litm'giát épen úgy olvassák itt is, mint a konstantinápolyi

pátriárka !" ^) Tehát nincs mit félni attól, hogy a fiú más hitben

fog nevelkedni, mint apja. Igázok volt a görögöknek. A két fiú

orthodox hitét nem érte semmi veszedelem, de nemzetiségök

;ildozatul esett, mert elfeledték, hogy bennök görög A'ér csörge-

dez s elhitték minden lelkiismeretfurdalás nélkül, hogy k is

egyenes leszármazói Trajánus gyarmatosainak.

A brassai román és görög kereskedk fiaikat Balásfalván

taníttatván, nagyon természetes volt, ha Qgj pár év múlva

önként arra a gondolatra jutottak, hogy jó volna, ha Balás-

falváról egy alkalmas diákot vinnének Brassóba, ki ott Qgy
román iskolát csinálna, a melyben .szépen elkészítené fiaikat a

balásfalvi iskola számára. így vitték aztán hS^T-ben Baritiutez

új iskolához dászkálnak.

1831-ben a balásfalvi papi szeminariimiba egyszerre hét

olyan román ifjú lépett be, kik a kolozsvári kir. lyceumban vé-

gezték a bölcsészeti tanfolyamot s a kik ott mindennapos érint-

kezésben voltak dr. Ramonczai Simonnal, kinek nevét késbb a

gör. kath. ifjak számára tett nagyobbsziníí alapítványa tette

önikre emiékezetessé a román.ság eltt. Ettl a Kamoni-zaitói

kai)ták ez ifjak Maior Péter kíinyvét olvasmányul s egyikiik, a

késbbi bras.sai dászkál, I>ari1iu le is fordította e könyvet ma-
gyarra, i^zek az ifjak a balásfalvi szemináriumban a theolo-

giai stndiinnokt(')l fcniiiaradl idejoket a román toiténelem. nyelv

és irodalom lanuliiiányozásával töltötték, luy ciívniassal vitat -

'j a. Ihiiitiu: Istorla 'rrniisilvanici. I. köt, (117 s kov. i.



— nöll -

kozvti, ('<ryniás1 tanítpitva, jiit(»tt cszttkbo, hogy jó voliia a szc-

miiiáriiim falai között szini eladást rendezni.

K merész gondolatot közölték a három legiljabl) tanárral,

kik nem voltak a gondolatnak ellenségei, st a rektornál az en-

gedély tárgyában sikeresen is közbenjártak. Az engedély meg-

volt, de hiányzottak a költségek. Az ifjakat nem hagyta eserben

találékonyságnk. Leveleket küldözgettek az esperesekhez, ada-

kf^zásra szólítva fel ket. A kérésnek nem várt sikere lett, mert

csakhamar összegylt UiO Irt. Ez íisszeggel szerezték be azián

íSzebenben a szük.séges szin])adi kellékeket. A karácsonyi szün-

napok alatt nyilott meg lS88-l)an Erdélyben az els román szin-

ház. Tanulók, tanárok írták a darabokat és a papnövendékek

játszották el a szerepeket. K<>zönsége is volt : a püspök, a kano-

nokok, a tanárok, a püsp()ki uradalom tisztviseli esakidjaikkal

együtt s az öreg Splényi báróné l'ánádról. Es ez történt abban

az idben, mikor Kolozsvárott a kir. lyoeumban karezellel és

-0 j)eng krajczár pénzbírsággal büntették megjízt a taiuilil. ki

a farkasutczai nemzeti sziidiázba ment. M

Így ébredez a balásfalvi iskolá])au a rdinán nemzetiségi

szellem,mintegy])ár évtizeddel elbb asoj)rnni önképz körben és

a })esti k(')Zponti i>a{)nevel magyai- iskolájában a magyar, lián ft'y

< lyörgy kormányz(') Ralásfalván jártakor csak az oláh diákok

nagy számától döbbent meg, elgondolkozván azon : ki tud majd

annyi szegény tanuló ifjúnak a kicsiny Erdély])en hivatalt adni?

Arról, hogy ez iskolában micsoda törekvések bújnak ki. a ke-

gyelmes úrnak még csak sejtelme sem volt.

'i G. Baritiu: Istoria Transilvaniei. 1. küt. üli. l.
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Az erdélyi közélet fellendülése.

Az erdélyi közélet szomorú állapota 1811 után. Az ébredés els jelei. Az ujon-

ezozás törvénytelen elrendelése. B. Wesselényi ellenszegül. Példáját követik az

egyes megyék. Harcz az ellenzék és a kormány között. Wlassics királyi biz-

tossága. Wlassics az országgylés összehívását javasolja. A kormány össze-

hívja az országgylést. Estei Ferdinánd, mint királyhiztos. Az lS.^4-'>. ország-

gylés eseményei. Az országgylést feloszlatják s Erdély alkotmányát felfüg-

gesztik. Az 1837-ki országgylés. Móga püspök kérvénye. E kérelmet ad acta

teszik. A román püspökök folyamodása a királyföldi oláhok érdekében. E folya-

modás elzményei és története. E kérelem tartalma. A románok panaszai és

úliajtásai. A szászok magatartása és feleletük e kérvényre. A magyar nyelv

helyzete Erdély közéletében. Az 1837-ki országgylés nyclviigyi határozatai.

.4. kormányszék használatba veszi a magyar Jiivatabis nyelvet. A szászok ellen-

állása. A szászok elkészületei az 1841-ki országgylésre. Bedeus József sze-

replése. B. Kemény Dénes elterjesztése a magyar nyelv érdekében. A szász

követek ellenszegülése. A szászvárosi követek magatartása. Ennek következmé-

nyei. B. licniény Dénes beszéde. A ptuzeum és országház ügye. A szászok ez

ügyben tanúsított magatartása még élesebbé teszi az ellentétet.

I7í)l -ti 1811-ig is volt Erdélyben U)hh orszásrgylés, csak-

hogy ez országgyléseknek alig volt egyéb teendöjok, mint

megszavazni a katonai költségeket és aztán szépen hazamenni.

Kpen úgy, mint Magyarországon. ISI 1 után pedig, mint

b. Kemény Zsigmond írja, komor idk borultak Erdélyre. „Las-

sanként elkopott az si intézmények gépe és megsznt mozogni.

A kerekek akadoztak. A tíirvéiiyhozás terme bezáratott. A hi\ a-

lalszobák lettek állammá." Egyszóval, llidély közélete a leg-

nagyobb stagnáczi(')ban volt.

Miután oi'szággyíijést'kcl iiciii tartottak, azon kormányszéki
s egyéb l'öhivatalokat, melyeket a törvény élteimében esak a/

országgylésen végrehajtott vála.szt;'is útján lehetett betölteni,

egy.s/.eren helyettesítették. lSi»L» ben ."{öévi hivatalo.skodás utiui

2:\
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gróf Bánffy György kormányzó is meghall s helye ideiglenesen

hár<'» Jósika Jánossal töltetett be. A törvényesen megválasztott

kormán^'széki tanácsosok ki>zül még esak a szász nemzetiség

öreg Strausenburg volt életben. A megyékben is kiment lassan-

ként a választás útján val('> tisztújítás divatból és az üresedésbe

jött megyei hivatalokat kormányszékileg kinevezett tisztviselk-

kel töltötték be épen úgy, mint Mária Terézia uralkodásának

utolsó két évtizedél)en. Kzek a trirvénytelen intézkedések és

tények aztán Erdélyben a politikai életben valóságos stagnácziót

teremtettek. A közügyekkel tördni többé senki sem látszott.

Éhez járult még Erdélj'nek elszigeteltsége és közgazdasági életé-

nek teljes fejletlensége is. Mindezeknek atcibbi közíUt az a káros

hatása volt, hogy Erdély társadalnu'inak vezérl elemei nn'ívell-

ségben a korhoz képest is végtelenül elmaradtak. A világ nem
ismerése, a megszokottság kényelme az ujabb eszmék iráni a régi

erdélyi intelligeneziában a passiv resistenezia egy sajátságos

nemét fejlesztette ki. Magyarország rendéit sem lehet arról vá-

dolni, hogy az 17í)l-iki országgylést leszámítva, valami túlságos

mohóságot árultak volna el a modernebb eszmék iránt, de ha

összehasonlítjuk az ugyanegy idben s hasonló tárgyban hozott

erdélyi s magyarországi törvényeket, azt tapasztaljuk, hogy az

erdélyiek mindig mög(')tte maradnak a magyarországiaknak

legalább egy emberöltöny i idvel.

Az a nemzeti ébredés, melynek eredménye volt az lS-2.")-iki

pozsonyi országgylés és ez országgylés eseményei lassanként

éreztetni kezdették hatásukat Eidélyben is. A megyei gyléseket

egyre szorgalmasabban kezdették látogatni s annak tanácsko-

zásaiban a felébredt nemzeti és ellenzéki szellemei ébrt'sztgcini

és eltérbe helyezni. Egyes vármegyék, nnnt Alsó-Fehérmcgye,

a melynek gylésein Kemény Dénes és Szász Károly vitték a

vezérszerepet, csakhamar irányad(')kká váltak az ellenzéki moz-

galom szervezésében. Wesselényi Mikl(')s és gróf Bethlen János

pedig egynehány hasonló gondolkozású társukkal nemcsak saját

megyéjük közgylésein jcdentek meg, hanem mindenik olyan

megye közgylésén is, a melyikben birtokuk s így szólási joguk

is voll. A közvélemény ..ván(lorhMza(iak"-nak nevezte ket
azért, hoL'y megyegylésrl megyiígylésre jiirtak s azokoji az
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aktuális politikai kérdéseket fejtegetve s rámutatva a törvény-

telen és nyomasztó állapotokra, az alkotmányos és nemzeti ellen-

illást szervezték és harczba vezették/)

Ez ellenzéki és szabadelv reformokat sürget szellem fej-

ldésének a külpolitikai események is kedveztek. Az 1830-iki

júliusi forradalom és lengyel szabadságharcz által támasztott

.szabadelv áramlat Európaszerte egyre növekedett és mindin-

kább csökkentve a kormányok ellenálló erejét, növelte az ellen-

zék bátorságát mindenütt s így Erdélyben is lehetvé tette, hogy
a vezetés a szenvedélyes és tüzesvér \^^esselényi^Iiklós kezeibe

kerüljön, a ki szemben a törvénytelen bürokratikus eljárással a

passiv ellenszegülést tette az ellenzéki és nemzeti mozgalom leg-

ersebb fegyverévé.

1831-ben az udvar, a kormányszék és az erdélyi kanczel-

lária ellenvetései daczára is elrendelte, hogy az erdélyi három
gyalogezred és a József huszárezred kiegészítésére Erdély terü-

letén fogjanak össze 2000 ujonczot. A kormányszék bizalmas

úton kötelességévé is tette az egyes megyei hatóságoknak a

kivánt ujonczok kiállítását. Báró Wesselényi Miklós e bizalmas

rendeletrl valahogyan értesülve, a közép-szolnoki alispánhoz,

Bölöni Imréhez írt levelében, nyíltan kijelentette, hogy birtokain

meg fogja gátolni a katonafogdosást, miután az alkotmány sé-

relme nélkijl a kormánynak nincs joga az országgylés erre

vonatkozó felhatalmazása nélkül az ujonczozást elrendelni. A
legközelebbi megyei közgyíílésen a rendek Wesselényi példájál

követve, megtiltották a megye tisztviselinek az elrendelt ujon-

czozás tettleges végrehajtását. Egyúttal fel is írtak az udvarhoz,

hogy () Felsége az országgylés összehívását rendeljed, hogy
azon tárgyalhassák azon ujonczozási törvén^^javaslatot, melyet

Felsége tudtával és jóváhagyásával az lSOÍ)-iki országgylés
szerkesztett.'^)

Még súlyosabbá tetle a kormány helyzetét Alsó-Fejérmegye

magatartása. K mfgyt' ko/gyíiiésc Szi'isz Károly és Kemény

'j llorvúlh Mi/iíli/ : Iliiszüiuit »''v Miijjvarorszá-f törtóiu'liiic'höl. Post,

18Ü8. I. köt. 313. I

') Eugen ion Fricilensfrld . .Joscpli Hodeiis voi\ Scliarbcrjf. Wion, 187C.

I. köl. .nÜ. 1.

2;{'
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Dénes tanácsára halluratva, törvényes tisztújítási tartolt. Felsbb

szentesítésre csak azokat a választott tisztviselket terjesztette

fel, kikre nézve a felsbb megersítést a t()rvény kíitelezen ki-

mondotta, a többieket pediur tényleg azonnal beiatatta bivata-

laikba. A leytobb \ ármegye követte Alsó-Fejérmegye példáját.

A kormányszék e választásokat meg.semmisítette. Azok a megvék,

melyekben az ellenzék teljesen a maga kezébe vette a ixiliiikiu

vezetést, újabb tisztújítást tartottak és ezt mindannyiszor ismé-

telték, valabányszor a kormány megsemmisítette e választáso-

sokat. Más megyékben pedig nem mentek ugyan idáig az ellen-

állásban, de a leghatározottabban tiltakoztak a kormány eljárása

ellen. Akadtak olyan megyék is, a melyek határozatilag kimon-

dották, hogy ha az országgyíílést bizonyos ideig íissze nem hív-

ják, nem fognak engedelmeskedni a törvényellenesen ()sszeálli-

tott kormányszéknek.

Az udvar látva, hogy a kormányszéknek csakugvan nincs

.semmi tekintélye s hogy Erdélyben val(')ságos politikai és köz-

igazgatási anarchia kapott lábra, erélyes lépésre határozta el

magát. Wlassics altábornaixyot és horvát bánt teljhatahnu kir.

biztosul küldötte Erdélybe. Wlassics azoiil)an Knlélyb(> érkezve.

csakhamar belátta, hogy itt erszakol alkalmazni annyi vohia.

mint az állapotokat még trhetetlenebbé teimi s azért mindjárt

az udvarhoz intézett második jelentésében egyedüli orvosszerül

az erdélyi országgylés összehívását ajánlotta. Hécsl)en nem
szívesen tették magukévá Wlassicsajánhitát, de végre is belátva,

hogy másként a bajokon nem segíthetnek, IS;U május líli-ra

(isszehívták az országgylést és Wlassics lemondását elfogadva,

ez országgylésre () felsége teljhatahnu királyi biztosul Fstei

Ferdinánd fherczeget nevezte ki. .\ királyi meghiv(') az orszáir-

gylés tárgyaiul a fhivatalok törvényes betöltését s az 17'.ll-ki

országos bizottság refonnmunkálataiiiak megvitatását és a váhi>-

zí)tt viszonyokhoz val<') alkalmazását tel1(> az uibéri szabályzat

tárgyalásával egyetemben.

A követválasztáson a diadal az ellenzéké lett. .\ magyar
és székely t/irvényhatóságok, st legnagvobb részt a városok is

ellenzéki k<»vetet küldöttek ez országgylésre. Az ellenzék a leg-

hevesebb harczot indította meg a kormány ellen. .Mint késbb
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inondogatni szokták, Wesselényi ..íaltöiöko.s politikája" került

felül. Tényleg ez országgylésnek nem is lett semmi eredménye

a törvényalkotás terén, de annál több az ellenzéki szellem ers-
bltését illeten. A kormány hatalommal akarta megtörni a ha-

talmassá lett ellenzéki szellemet s azért IS35 febiiiár 6-ról kelt

királyi leirattal nemcsak az országgylést oszlatta fel, hanem
Krdély alkotmányát is felfüggesztette. Estei Ferdinándot nevez-

vén ki továbbra is Erdély teljhatalmú királyi biztosává. Metter-

nifh az absolut kormányzatot Magyarországon Pálfí'y Fidél

kanczellár, Erdélyben pedig Estei P^erdinánd fherczeg segítsé-

gével próbálta meg.

Tényleg ez erszakos intézkedés következtében Erdélyben

ez id szerint csendesség állott be, mit az is elsegített, hogy
W^esselényit pörbe fogták s az erdélyi királyi tábla el is Ítélte.

Wesselényi e miatt Erdélybl politikai tevékenységének szinte-

rét kénytelen volt áttenni Ahigyarországba, hol azonban Szath-

már megye közgylésén tartott beszédéért szintén pörbe fogták.

Ez alatt I. Ferencz elhunyt és V. Ferdinánd lépett a trónra.

( )ssze kellett tehát hívni a szokásos hódolati országgylést és

össze is hívták 1837 ápril 17-ikére. A királyi elterjesztésekben

els tárgyul a i-endek szokásos hódolati esküje volt kitzve s

az után mindazok a tárgyak, a melyek az lS84-ki országgylésre

ki voltak tzve, külíinösebben hangsúlyozva, hogy az úrbéri

szabályozás terve feltétlenül készíttessék el a jöv ország-

gylésre.

Ez országgylésnek különösen agy mozzanata érdekel

minket, a nemzetiségi eszmék és politikai törekvések fejldésére

vonatkozóan. Fz Móga püspök azon folyamodása volt, melyben
a királyföldi románok számára a szászok ellenében védelmet

kért. E kérelmet azonban fololvasiisa mán egyszeren irattárba

tették. Hogy e kéi-eleni indító okail megértsük, egy kissé szük-

séges általánosságban visszapillantannnk az oláhok és a szászok

között való viszonyra. A szászok ugyan az i7*.H-ki orszi'iggylé-

sen, felelve a Supi)le\ libelliis valaclioruni-ol kisér kir. leirat

el.s pontjára, azt mondották, liogy készek a magok területén a

románok egyenjogúságát elisnu'rni, a mennyiben az nem járna

a létez ko/joLii ;'illa|»olok reIfoi'i.rati'is;i\ al ; de a livakorlalban
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ez igéretökrl tudni sem akartak. Igy a többi között a balásfalvi

ETör. kath. püspíik a maira hivei számára Medirvesen tenijilomot

akart építeni. Az építést nieíí is kezdették, de niikor a l'alak

az ablakok magassácráiír készen voltak, a szászok hatf'fságilaa:

rontották le. 8zász-Ké<j;enben liasonb) tortént s ott méu' a papot

is, a híres Major Pétert befojjratták, nem tekintve, hogy nemes
ember, kit Ítélet nélkül börtönbe vetni nem csak nem lehet, de

a ki felett, mint mairvar nemes ember felett, a szászok törvényt

nem is ülhetnek. A püspöknek a oubernium közbenjárásához

kellett folyamodnia, mit meg is nyert s ennek folytán fel is

éi)ült mindkét helyen a gör. kath. román templom. Ezek és a

hasonló elzmények okozták, hony Mógn püspök jelzett folya-

modását beadja az országgyléshez.

A kedveztlen eredmény azonban nem csüggesztette el a

román püsijid^ikel. Az 1841 -ki országgylés alkalmával Lemé-
nyi j)üspök inieziativájára M('iga püsp(>k is l)eleegyezett, hogy
az ITÍll-kihez hasonlóan njra egy kollcklix kérvényt adjanak be,

de csak a királyiVddi románság érdekében. A i)üspi)kiik úgv
okoskodtak, hogy a mit lTÍ)l-ben nem lehetett elérni az egész

Erdélyre vonatkoz(')an, most talán sikerülni fog legalább rész-

ben a Királyfoldre vonatkoz(')an elérni. Számítottak arra az

ellentétre is, mi a szászság és a más két erdélyi nemzet közíitt

régóta fennállott, de a mely ez id szerint njra igen élessé lett.

A román püspökök e kérelmét Gáíl Lászl(') fogalmazta, ki a

maga korában, mint az erdélyi t('ti1énelem és krizjou' kitn tu •

d<'»sa volt ismeretes.

E kérelem eszmemenete majdnem azonos a Supplex lii>el-

his valachornméval és r<>vi(leii a következkbe foMlalhatit

f'issze

:

\ Királyföldoii a legutóbbi hiteles statisztikai adalok sze-

rint lí)S.(Hs román lakik és csak ir)T.147 szász. .\ roni:'iu több-

ségnek még sincs semmi joga, holott e fVddíin régebbi id (Ha

és a szászokkal egyenl jog alapján lakik, mert András király

e területet nem csak a szászoknak adta, hanem a már ott lak(')

románoknak és besenyknek is, mint azt az Andreamnni di|>-

loma következ szavai bizonyítják : ..l'niversus poj)uhis a N'aros

us(|ne Umall nnns sit popidns" és 1ovább;i ..praeter sin)ra<li<-l:i
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Sylvam Blachorum et Bissenorum cum aíjuis usiis communes
exercendo eiim praedictis scilicet Blachis et Bissenis iisdem

contulimus."

A királyföldi románok e kérelemben foglalt sérelmei a kö-

vetkezkben fogrlalliatók össze : A románok a Királyföldön az

országgylési képviseletbl és az állami hivatalokból ki vannak
zárva. A helyi közigazgatási hivatalok betöltése a szászok gróf-

jától függ, ki e hivatalokra kizárólagosan csak szászokat alkal-

maz. A községekben, hol a románok a szászokkal vegyesen lak-

nak, községi hivatalra sem alkalmaztatnak, vaoy ha igen, szá-

muknak nem megfelel arányban. A királyföldi közjövedelmek-

bl, melyek a hét birák pénztárába és a külön városi s közséa-i

pénztárakba folynak be, a románok semmit sem kapnak, mert
azokat kizáróan a szászok czéljaira használják fel. Az iparos

czéhekbe egyetlen románt sem fogadnak l)e azon ürüs-y alatt,

hogy nem szász s igy k hasznos és jövedelmez mesterségeket

nem tanulhatnak. Több szász községben a szegényebb sorsú

ifjú szász házasok a községi birtokból némi kisebb-nagyobb részt

szoktak kapni. Ilyesmiben románokat sohasem részesítenek. A
faizásból, korcsmáltatási s más egyéb községi közjövedelmekbl
a románok kizáratnak azon ürügy alatt, hoííy nincsenek kima-

gasló kéményeik. A tizedet nem saját papjaiknak, hanem a szász

papoknak kénytelenek fizetni. A szász papok a községekben

egyházi birtok czim alatt kisebb-nagyobb földbirtok ha-

szonélvezi, st a káplánok, kántorok, haranL;<>Z('»k és egyház-

fíak is kapnak ilyen földeket, niig a román papoknak és kánto-

roknak semmi sem jut ilyen czhnen. A szászok levéltáraikban

visszatartják mindazokat az okiratokat és leveleket, melyekre a

románok pori.'setén támaszkodhatnának. A szászok a szehstyeie-

ket jogaiktól megfosztották és jobbágyokká tették. Végezetre

kérik mindezen ])anaszaiknak orvoslását. Ks ezt annyival is

inkább kérik és remélik, mert már I71>2-ben (J felségétl azt a

biztosítást nyerték, liogy „a román nemzet élhet mindazon jóté-

teményekkel, melyeket a toi'vények nu'gengednek."*)

') Quod omnibus heiieticÜH, t|uai> le^res admittuiit. iiattuneui valachi-

niin Itoaro vcllit.
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E kérvényt az országgylés egy bizottságnak adta ki taiiiil-

mányozás és javaslattétel végett. E bizottság elnöke Keoics

.lános gi('»l' volt. Leniény püspíjk sürgetéseire a bizottság t<>l)b

Ízben foglalkozott e kérvénynyel, st körében felmerült az az

esziiu' is. hogv a gör. kel. vallást iktassák a torvénye.'íen bevett

vallásfelekezetek közé ; de odáig a dolog iö hónai) alatt, a nied-

dÍLT ez országgylés tartott, sohasem jutott, hogy e kérvényrl a

bizdtt.^ág jelentést tett volna.

A szászok a román j)üspökok kérvényét nem vették tréfára.

A szász-sebesi követ, Meister még az országgylésen felemelte

szavát és alapos jogtörténeti adatokkal és bizonyítékokkal igye-

kezett a kérvényezk állításainak és követeléseinek tarthatatlan

voltát kimutatni. Hogy a magyarok és székelyek kedvét elvegye

a román pspíikok kérvényének esetleges pártolásától, rámuta-

tott arra az ellentétre, mely szerinte a kii-ályfi'ildi és a várme-
gyei románság helyzete k('»zott feimállotl. Azt :\llítotla, hogy a

románok a K irályföldíin teljes polgári és birtokjoggal bírnak,

míg a várnu'iryéken a sírgodornél többet egy talpalatnyi földet

sem nevezhetnek sajátjuknak. ') De e védelemmel nem eléged-

tek meg, mert azt gondolták, hogy rajok meglehets kedve-

ztlen következményekkel járhat az, ha a románok politikai

követelményeinek tíirténelmi és jogi alapjairól az erdélyi k(')zvé-

leményt fel nem világosítják. Megbízták tehát a brassai Trauscli

.Józsefet, hogy írjon czáfoló feleletet a püspökök kérvényére,

l'gyanez alkalommal jelent meg a nagy tudományú Sckuller

Károly szebení szász tanái'nak is e kérdésre vonatkozó czáfo-

lata.^) Mind a kett figyelemre méltó m. de különösen az utóbbi

értékes a dáczíai kontinuitást czáfoló és az oláh inkolalusi sok

tekintetben világossá tev fejtegetései miatt.

A mai nemzetiségi politikai követeléseknek legsajátságo-

sabb és legt<)bb kényes éi'deket érint pontja: a nyelvek egyen-

jogúságának kérdése. Erdélyben ez ideig ez a kérdés nem sok

') Hundert Jahre siichsischer Kiinipfo. Ilermanstadt lb\iG. 77. 1.

^) Johann Kati Srhulhr : Belenchtiing' dor Klag.srbrift gcjfcn dio

f-iichsiso Nation, wclche die beiden walachiclion H. \\. liisrliöfo auf doni

Landtagc von 1841— 1S4.'{. don Stiinden des Grossfiirstontliums Siel»oii-

bürgen überreioht liaben. Hermanstadt 1844.
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gondot adott a politikusoknak. Hogy az 1791-iki országgylésen

min alakban került el, azt volt alkalmunk az elzményekben

részletesen látni. A hivatalos nyelv ugyan a Leopoldi diploma

után de consuetudine a latin volt, de 1791-en innen napról-napra

szkebb körre szorulva. A 30-as évek végén csak a Bécsesel

való közlekedés és a törvények szövegének nyelve volt a latin.

Az országgylésen magyarul beszéltek még a szászok is. Ez
utóbbiak a kormányszékkel és a többi hatóságokkal latinul

leveleztek. Bels gyvitelökben pedig a német nyelvet használ-

ták. A román püspíikök is a guberniummal való érintkezésben a

latin nyelv helyett a magyart kezdették kivétel nélkül használni,

st volt eset arra is, hogy a sinodusok jegyzkönyveit is magya-
rul szerkesztették. Papiu Hilarianu ez okból vádolta késbb
Sagunát azzal, hogy a román nyelvet a magyar nyelv kedvéért

még a templomból is ki akarta szorítani.

Az l(S37-iki országgylés a felséghez intézett feliratában

azon óhajtásának adott kifejezést, hogy ezentul'a törvények

hiteles szövege a magyar legyen és hogy a fkormánj^széknél s

az ország más egyéb hivatalaiban a hivatalos nyelv a magyar
legyen. Ebbe a kívánságba magok a szászok is belenyugodtak.

A kormányszék azonnal alkalmazkodott is az országgylés kí-

vánságához és teljes mértékben is alkalmazásba vette a magyar
nyelvet. A szászok részérl azonban nem vári ellcuáliásra talált.

„Elször — írja Friedenfels ') — szerény szóbeli kérelmekkel

igyekeztek az illet tisztviselnél vaizy fnökénél ez ellen véde-

kezni, majd irásl)an s így egymást követték az Írásbeli tiltako-

zások és folyamodások : Végre, mikor ezek nem segítettek, a

magyar polgártársainktól annyiszor sikeresen használt (eszköz-

höz, az önsegedehMuhez folyamodtak : akadtak hatóságok, me-

lyek a gubernium e magyar nyelv rendeleteit, mint törvényte-

leneket és érthetetleneket egyszeren visszaküld()tték".

A szász sajtói)an a magyarosítás állítólagos veszetielnu>

ellen kezdetét vette az izgatás. Az lS41-iki or.szággylésre meg-

választott követek kész utasításokkal mentek Kolozsvárra, hogy

ott felvegyék a liarczol e veszedelem ellen. 7)V'^/r»<.s- .)(')zsef tarto-

')Kafjtii riiii l''inileiif'ch. .losi'iili Hedcus von Scliarhír^ !. köt. 308. I.
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inányi fbiztos indítványára az országcryiíló.s nieernvitása eltt

Wachsmann szász ispán összehívta Szobenbo tanácskozásra a

szászok íötisztviselöit. E tanácskozáson elhatározták, hogy a

követeket egyértelmen fogják utasítani, hogy az országgylés

ideje alatt minden euyes fimtos ügyben tartsanak nemzeti érte-

kezletet s a nyílt ülések alkalmával a t()i)bségt(')l hozutt hatán*-

zatok mellett egyértelmen lépjenek lel. Söt Bedeus rábírta a

szász egyházi tökonzisztóriumot is arra, hogy a nyelvkérdésben

a magyar törekvésekkel szemben állást foglaljon. így felké-

szülve jelentek meg a szász követek az ÍS41-íki országgylésen

azzal az elhatározással, hogy a magvar nyelv kérdésébl egye-

nesen nyelvharczot fognak csinálni.

Az 1841-iki országgylésen a magyar nyelv kérdése a

kormány azon leirata kapcsán vetdött fel, mely válasz volt az

lS87-iki országglés fehratának erre vonatkoz() kivánsácára. A
rendek a kormány válaszával nem elégedve meg, töi-vényjavas-

latot készítettek, a melyben kimondották, hogy Erdélyben a

hivatalos nyelv ezentúl a niagvar lesz. Nemcsak a tíM'vényeket

fogják ezentnl magyar nyelven szerkeszteni, hanem még ()

felsége is leirataiban ezt a nyelvet fogja használni. A kormány-

szék s a törvényhatáságok bels gyvitelökben. valamint az

egymással való érintkezésben a magyar nyelvet fogják hasz-

nálni. Kivételt fognak képezni azonban a szászok, kiknek ezen-

túl is jogukban fog állani, hogv a kormányszékkel és a magyai*

hatóságokkal val(') érintkezéseikben ezentúl is tctszésök szerint

a magyar vagy latin nyelvet használják. Bels gyvitelökben

természetesen az eddigi állapot változatlanul marad. Kimondotta

továbbá a törvényjavaslat, hogy az összes iskolákban ezentíd

— kivéve a szász(tk iskolilit a tanítás nyelve a magyar lesz.

Az egyházi hat(')ságok is tartoznak hivatalos nyeiviil az anya-

kr)nyvvczetésl)en és a hivatalos érintkezésben a magvai' nyelvel

használni. A szászoknak anyanyelvök használata egvházi téren

is sértetlenül fenmarad. A többi nem magyar aiiyaiiyclvíl egy-

házak pc:lig csak tíz év nudva lesznek kötelesek a niagvar nyelvet

az anyakönyvek vezetésében és levelezéseikben használni.

.Mihelyt B. Kemény Dénes elterjesztette e javaslatol, azon-

nal IcIí'iIImH Schreiber Sinmn szebeni követ és oda nvilatkoznll.
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hogy a szász nemzet nevében külön véleményt fog benyújtani.

Schreiber kijelentését az összes szász követek magokévá tették,

kivéve Szászváros követeit, Léi^zayt és Loreni-X. a kik a magyar
és székely követekhez és regalistákhoz csatlakozva, a törvény-

javaslatot elfogadták. A mint azonban Szászváros ezt megtudta,

követeit azonnal visszahivta és helyöket intransigens szászokkal

töltötte be. Ez eset nagy feltnést és izgatottságot keltett úgy a

magyar, mint a szász közvéleményben és nagyban hozzájárult a

nemzetiségi ellentétek kiélesítéséhez. A nemzeti nyelv ügyéért

buzgó magyar társadalom tagjai Lészaynak és Loreninek derék

magoktartásokért való elismerésök jeléül arany kelyhet adtak át.

A szászok pedig emiatt való boszuságukat egy gúnyversben

öntötték ki, melyben a diszkelyhet ...]udás-kehely"-nek nevezték

s amely versnek egyes szakaszai e refrain-nel végzdtek ..Nur

aus einem ja nicht trink ; Kostet dreisig Silberling".

A magyarság meg volt gyzdve, hogy a szász követek e

magatartása nem a szász nép akaratának volt kifolyása, hanem
csak annak a szász bureaukratianak, mely Mária Terézia ural-

kodása alatt hatalomra jutva, úgyszólva magának foglalta le a

szász nemzet összes kiváltságait, jogi lielyzetét, st jövedelmi

forrásait is. Igen érdekesen fejezi ki e meggyzdést b. Kemény
Dénes azon beszéde, melyet lebruár li^-én a szászvárosi k<»vetek

visszahívása tárgyában mondott.

„Mi a szász nemzet most ? — kérdi b. Kemény Dénes e be-

szédében. — Egy kontár orvos által tenuetett élet betea. Hol

lelhetni fel a szász nemzetet "? hol van gylése, hol hallatszik

hangja'? hol tudhatni meg vágyát, panaszait? hol láthatni elei-

jeiéit? hol leli a szász ifjú, ha neki is daaasztja keblét azon ne-

mes érzés, mely hazát, szeretett, imádott hazát kér, hogy érte

élhessen s benne l)oldog lehessen ? Flandern avagy vSiebenge-

bürge tája"? vagy Erdély, melyben 7(K) év nudva még mind nincs

hazája"? S mibl ci-imI e szomorító helyz(í1 '^ Nem abhól-e, hogy a

hnreaukratia, mely iiiiiideiibcn nndcii, niciy a nemzet jogait

kirekosztleg gyakorolja, a (iividc ct vinccs elvein járva, nnndeii

nemzeti rrdckcgycsíilésl — Icgvcn szász.s/.iil magyar vagy oláh

szíMubcn kilt'lli('tolcL>- yátol, hogv halahna boldoü- birtokát

niey(>ntkilh<'sse ;' S hoL;v •' icnds/er szonioiiloliii;' iivaiapodóban
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van, megtetszik azokból, miket ez országgylésen a szász köve-

tek iiántnnki viseletébl tapasztalunk : meg a maa'yai- nyelv

iránti ulasítványaikból, melyek valóban az bS')7-l)elinél idegenebb

indulatot mutatnak ; s nekem úgy tetszik, mintba beszédmód és

minden, a mi ebez tartozik, nagyobb különválás jeleit liordaná

magán ; a mit.bizonyít ezen különvélemény is, mire az ujabb

idkben példa nincs ; bizonyít ezen beesület-bélyegzö lépés, e

visszahívás."

..Igen is, kett valaa szász követek közt, ki a bureaukratia

intéseit utasítványán s meggyzdésén felül nem emelte. Kett/i,

ki a nemzetiség ügyében a szász érdeket szeme; eltt viselte

ugyan, de ellenünk sem törekedett. Kett, ki azon padokról rit-

kán hallatszó hangon, Erdély íelvirágzásának a nemzetek egye-

sülésén alapulható édes elöérzetét k(»ltötte í'el keblünkben. Kett
vala, ki eltt nem volt ismeretlen, mily behatással bir a magvan;»

minden eszme, mely a középszerség porálx'il ki van emelkedve,

mely ment az inizés bzétl; ki eltt nem volt titok, mily hálás

érzetet kelt a magyarban, ha csak szorosan annyit nyer is aki'ir

felsbbtl, akár magához hasonlótól, mennyire jog szerint szá-

mot tarthat, ha az szívességgel nyujtatik. Csak kett vala, kJ

értette, hogy a különhuzóhideuség csak hidegséget szül. Szíves-

ség és jóakarat sehol oly könny bemenetet, fogékonyságot s

viszímzást, mint a magyarnál nem lel. C'sak kett volt, ki átlátta,

hogy a szász nemzetnek túlkivánattal, mely idegenséget szül,

nem, hanem igazsáíros elismeréssel s érdekek egyesítésével tehet

csak szolgálatot : ki meirfontolta, hogy a szásznak a magyar szí-

vességre van annyi, tán tol)b szüksége, iint a inagj'arnak a

szász elrenézésére, és megü'ondolta. hogy a szász nemzetnek

nincs j<»vendje külonfogva s így nincs hazája, ha nem az, a

melyet magyar honnak hívnak s mely Szász- vagy Németor-

szág£r:í is egyáltalán nem válhatik. Kett volt. mondom, ki fen-

nebb becslb; a szász nemzetet, mint a szász bureaukratia érde-

két s íme, ezek vísszahivattak ! S már én az igazsághoz tartozí'i

kotelesséíremnek ismerími kijelenteni, hogy én ezt nem a nem-

zet, hanem a bm-eaukratia boszús tetteinek tekintem."

H. Kemény I)énes e beszédébl nem <sak azt ismerjük

meg, hoífy mi volt az akkori eidélyi niMgvar politikusok felfo-
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gása és meggyzdése a szászok magatartásának okairól, hanem,

azt is, hogy mekkora volt a szászság felfogása és a magyarság

politikai és nemzeti törekvései között az ellentét már a negyve-

nes évek elején. Élesebbé és nagyobbá tette ez ellentétet még ez

országgylés egy második eseménye is. A magyar rendek részé-

rl indítványt tettek egy országos muzeiun felállítására. A szá-

szok ez indítvány ellen állást foglaltak és nyíltan kifejezték azt

is, hogy ezt azért teszik, mert a felállítandó országos múzeum
kizáróan magyar nemzeti czélt fog szolgálni. Mikor a rendek

magukévá tették ez indítványt, a szászok kiüön véleményt adtak

be. E külön véleményt azonban a más két nemzet nem fogadta

el azon közjogellenes kifejezések miatt, melyek benne elfordul-

tak. Erre Schreiber Simon a szász követek nevében kijelentette,

hogy a szász nemzet pecsétjét nem engedik ráüttetni az ország-

gylés végzésére, ha a külön-véleményt a rendek el nem fogad-

ják. E nyilatkozatra kitört a magyar és székely követek és rega-

listák soraiban a méltatlankodás viharja s az oly erssé lett,

hogy az elnök a tárgyalás további folytatását kénytelen volt

másnapra halasztani. A királyi biztos a szünetet arra használta

fel, hogy rábírja a szászokat az engedékenységre. iiíeí/ííícS', a besz-

terezei királybíró azonban kijelentette, hogy ,.a nemzeti becsület

rovására nem szabad elzékenynek lenni." Reghis e nyilatkoza-

tát a Kolozsvárott idz szász ifjúság arra használta, hogy Re-

giust ezért ováczióban részesítve, zajosan demonstrálja a maga
szász nemzeti érzelmeit szemben a magyar nemzeti törekvé-

.^ekkel.



IX.

A nyelvharczok es a nemzetiségi mozgalmak.

A szászok VKigaiartdiídiiak összcfüíiíjcsc az dltalúnoíi nentzetistyi )uoz;iahtutk-

kal. A szlávsá;/ jelentséin' eiji/re emelkedik a franezia forradalom eszméi-

nek hatása folytán. A dcmokráezia és a nemzetiségi eszmék egymáshoz való

viszonya. A szláv egység gondolata Kollárnál. Az irodalmi panslavismtis és

hsei. Slawy dcera. Gáj az illyrismus hse. A magyarság, mint a I'ánszlávia

akadálya. A panslávism^ls és a pozsonyi iskola- Falacky nézete a magyar hon-

foglalásról. A németség és a magyarság egymáshoz való viszonya. A germani-

záló törekvések, mint a németség knltur-hivdtásándk álliióhigos következményei.

A magyarság a XIX. század elején úgy tiinf fel. ntint érett gyiimöles, mely

kész a német törekvések ölébe hullani. A magyar nemzeti ébredés provokálja a

németség haragját. A modern és 7iemzeti magyar állam útjában áll a bécsi

centralizáló kormány törekvéseinek. A nemzetiségi mozgalmak felhaszmilása a

magyar nemzeti törekvések ellen. E miatt van az illyr törekvések félhivatalos tá-

mogatása. Moth István Lajos röpirata. E röpirat tartalma. A nyelvügyi vi-

tába Gáj is beleszól. A nemzetiségi korifeusok a magyar nyelv érdekében tett

intézkedéseket támadásnak minsítik. Azt mondják, hogy a nemzetiségi mozga-

lom csak önvédelem volt. Az ide vonatkozó nézetek összefoglaló jellemzése. A
románság viszonya a nyelvharczhoz. A Gazeta de Transilvania maijatartása. A

halásfalvi konzisztorium folyamodása.

Kz ii nemzetiségi küzdelem és nyelvharcz ;i szászoknak

azon loyaiis magatartása után, molyot a nyolvkérdésbon csak

egy pár évvel elbb, az IKJT-ki országgylés alatt tanúsítottak,

csak látszólag jött váratlanul. Legszéls keleti hullámgyürje

volt egy nagy és hatalmas áramlatnak, mely nyugatról indulva

meg, egy 7)ár év alatt Krdélybe is elhatott. A napóleoni harezok

után lassanként ébredezni kezdett a népek idáig alvó nemzeti

öntudata is. Hogy a magyai- nemzeti öntudat s ezzel kaix'solat-

ban a nemzet politikai tíirckvésci és vágyakozásai is miként éb-

redeztek, azt e helyen nem s/ükséií magyaráznunk.

Kgy osztrák trirténetírVi már l7íH-ben ezeket irta: ..Az
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osztrák monarchia népei között számra és hatalomra nézve a

legersebbek a szlávok és ha az államtudományban szokásban

volna az egyesült erk összegét a legnagyobb homogén
errl nevezni el, akkor Auszriát épen úgy szláv államnak
kellene nevezni, mint Oroszországot."^) Egyáltalában a jelen

század elején a tudósok, irók és államférfiak részérl Európa-
szerte nagy divatban volt a szlávság jövjérl és feladatairól

gondolkozni. A franczia forradalom eseményei és következmé-
nyei megmutatták, hogy a politikában legnagyobb súlya a nép
tömegének van. A demokrata eszmék az eddigi államjogi ténye-

zkkel szemben, fontossá, st döntvé a tömeget tették. Nem
kételkedhetett többé most már senki, hogy mihelyt az újabbkori

eszmék által öntudatra ébresztett néptömegek erélyesebben fog-

ják egyéniségüket érvényesíteni a politikában, a szlávság nagy
tömegénél fogva, átalakító hatással lesz Európa politikai és

nemzetközi viszonyaira. Ezért fejezte ki nyilván Fallmerayer

Morea történetében azon aggodalmát, hogy „most már úgj lát-

szik, hogy az emberiség felett való uralkodás a latin és germán
fajú népekrl átmegy a nagy szláv nemzetiségre", vagyis mint

í. Napóleon mondotta : Európa vagy köztársasággá lesz ötven

év alatt vagy kozákká ! De a szent-szövetség e napjaiban, mikor

í. Sándor ezár állott rt Byron szavai szerint a börtönné tett

Kurópa eltt, sokkal igazoltabbnak h'itszott a feltevés, hogy
Európa inkább lesz kozákká, azaz szlávvá, mint köztársasággá.

Ez a gondolat, a mely a német, vagy magyar Íróknál és poli-

tikusoknál az aggodalmak egész sorát költötte fel, pezsg öröm-

mel töltötte el a szláv tudósok és politikusok lelkét. „A szlá-

voknak kell tehát — ujjong Kollár-) e gondolat hallatára —
átvenni az emberiség szellemi életének folytatását ; k fognak

közvetítk lenni az ó- és az újvilág, kelet és dél között; az ö

feladatuk az öreged kultur-elemeketmegifjítani és humanitássá

emcílni. Igazán szép, megtisztel és magasztos feladat ; méltó a

nemes izzadtságára. Természetesen id kell hozzá, talán vü\

') Anton Ij'tithurdt : ( iosfliuhtc Kiains. Lailnuli IT'Jl. ll.kül'J. ulda .

") Jolidiin Kollár: (ibor dio litorarische Wechsolsoitijíkoit zwisolun

dc'n verachiodL'iU'ii SliiminiMi und Mundiirlon der sliivischon NatioiuMi.

Lcipzijr. 1827. 6U. 1.
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egész század, de az alapokat és a kezdetet az irodalmi kök-S(»-

nösséggel már m»tst le kell rakni." A ezél tehát, mint llovkc}

kifejezte, 18i*Ü-ban Budán kiadott szláv grammatikájában : .. rnio

in literatura inter omnes Slavos, sive veriis Panslavismus."

„A kinek van valamije, az rendszerint megelégszik vele,

— mondja Kollár ') — de a kinek .semmije sincs, az sokat, az

mindent akar. A kárpáti szlávoknak (tótoknak) sem volt idáig

jóformán semmi sajátjuk az irodalomban, azért voltak az elsk,

kik kinyújtották karjaikat az összes szlávok átölelésére. Sz(')já-

rásuk grammatikai és földrajzi tekintetben középpontját alkotja

az összes szláv dialektusoknak, mert a Kárpátok vagyis a Tátra

az összes szlávok bölcsje. Ez az oka, hogy a kölcsönösség esz-

méjét, ha legelször nem is ktiztok látott napvilágot, de legele-

venebben ott karolták fel, ott terjedt el leíígyorsabban s ott vert

legmélyebb gvökereket." A szegény magvaiországi tót tehát,

kinek idáig kultúrai és politikai tekintetben sennnije sem volt, a

faji és a nemzetiségi elragadtatás ez idejében mindent akart és

mint központjaa szlávságnak, kész volt átvenni a aermán és latin

fajoktól a szláv egység nevében az emberiség felett való ui-al-

kodást.

A magyarországi Schaff'arik adta ki 18:2(»-ban a szláv egy-

ség eszméjének szolgálatában álló ..A szláv nyelvek és irodal-

mak története" czím könyvét, megalapítva vele jóformán a

szlavisztikai tudományt. i/erA-e/ szintén 18rí6-ban éspedig Budán

az irodalmi és nyelvi egvségben áll() igazi panslavismust hirdet

szláv nyelvtanát. Dobrowsky, Dankovsky, kiknek munkássáLra

alapvet a szláv nyelvészeti tudományosságban, mind magyar-

orszácri tótok voltak. Magvai'országi t(')t volt a szláv irodalmi

kölcsönösség feltalálója és a |)anslavisnms költje. Kollár János

is, kinek 1821-ben irott ..Sláwy dcéra" czímíi költeményét a

]ianslavismus evangéliumának és egyúttal hsi eposzának is

Tekinthetjük. ..A szlávismus folyton terjeszkedik — mondja

Kollár e költeményben — s mint az özönvíz, szakadatlan áram-

l.issal borítja el e világrészt. A nyelv, melyet a németek lené-

zleg rabszolgák nyelvének gúnyolnak, az ö paloti'iik termeiben,

'; Idézett mvo 19 lapján.
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az folyamaik torkolatánál fog zengedezni. Szláv csatornákban

áramlanak majdan a tudományok : szláv szokások s erkölcsük,

szláv dalok és jelmezek fognak uralkodni az Elba és Szajna

partjain." Felszólítja azért a szláv testvéreket, hogy egyesüljenek

kölcsönös szeretetben s ismerjék el hónuknak Panszláviát, hogy

a szláv nép e föld csillagos kupoláján a brittek és görögök közt

tündököljön.

Mig Kollár és társai éjszakon, a tótság között hirdették a

panslavismust, addig Gcíj délen a horvátok között hirdette a

panslavisraussal rokon illyrismus tanait. „Európa egyik felében

— irta Gáj 1835-ben az .Jlhjr JJjsár/- szépirodalmi mellékleté-

ben, a .,Danica"-ban — egy rettenetes nagyságú óriás fekszik.

Feje Közép-IUyriában van, melle Magyarországban, szive pedig

a Tátra alatt ver, derekát Lengyelország síksága alkotja, hasát

és ezombjait pedig a mérhetetlen Oroszország és lábai az éjszaki

jég és hósivatagokon át egész a chinai falakig nyúlnak és ez

óriás testét egy vér hatja át : a szláv nemzetiség."

Az elragadtatás e festién nagyszer képeinek szemlélete

sem tudott keblökben Q;gj kellemetlen érzést elnyomni, mert

lelkesedésük hevében is kénytelenek voltak érezni, hogy ennek

az óriásnak nagy baja van. Testében, szive körül egy ers, ide-

gen elem fekszik, a magyar, mely esetleg a maga nemzetiségé-

nek és pohtikai hátalmának kifejtésével meg fogja akadályozni

a XIX. században is. mint tette a IX-ben Szvatopluk idejében.

Panszláviának megalakulását. Ezért a pánszláv rajongással pár-

huzamos érzés gyanánt tör ki ez eszme hseinek kebelébl a

magyarság vad gylölete is. A mit a magyarságról Kidlár »>

költeményének V. énekében írt, gylöletre és féktelen szenvc-

délyességre nézve talán az azóta keletkezett összes magyar-

ellenes irodalomban is ritkítja párját.

Ez irodalmi kísérletek rövid id alatt iskolát teremteltek a

szláv ifjúság inti hajlamokkal bir(') és polilizáliii szeret taiíjiii

kozotl. Iskola, egyház lettek, a niii\1 ilyen esetekben szokás —
ez eszmék meleg ágyaivá. A |)ap(»k, tauít('ik, tanárok, tanulók

és írók csoportja lüssaukéiil egy jianszláv érzelm (.-apalta

tömörült ("ksszc, liirdftvc a szláv egyesülés eszméjét s a gyul<»

letel aiiiiiik nkadálva, a magyarság' elIcu. A pozsonyi átrostai
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in-anijelikus lyccuni volt tiiIaj<lonkt''pen e pánszláv torekvósekiifk

a melc«r áirya. K lyt-eiiniban 1K)8 óta a esoh-morva nyelvnek és

irodalí annak tanszéke volt, melyet Palkovics (Tvörgy szintén

matryaroiszácri szánnazásu cseh író töltött be teljes liarniincz

éven át. Ez iskolában tanult Falaczky is, a csehek késbb nagy

hírre és jelentségre emelkedett tíirténetíiója. Itt tanult ez idó-

ban a ..Slany dcéra" költje, A'o//ar János is, továbbá JJenedikti

(Blahoslav) János, a kinek közvetítésével ismerkedett meg
Palaczky az akkor Jenában tanuló Schafl'arik-kal. Prágában,

I*étervárott a jelen szászad els negyedében a panslavismusnak

még híre-hamva sem volt, mikor Pozsonyban már ennek alai)ját

Sehatlarik, Palkovics, Palaczky, Kollár, Henedikti, Dobrovsky.

Dankovsky stb. megvetették, midn együttes mííködésükkel

Pozsonyban és a budai egyetemi nyi>mdában lerakták alapjait

az öntudatos pánszláv eszméktl lelkesített szláv ncmzcli iro-

dalomnak.

Palat-zky ..A cseh nemzet törtéuelme" czím müve 111. k(»ny-

vének els lejezetében foglalkozott a magyar honfoglalással és

rája vonatkozó nézeteit a következkl)en foglalja össze :

»A magyarok betörése és megtelepülése az egyetemes történelem

legfontosabb eseményei közé tartozik. Évezredek folyamán a szláv vilá-

got soha ennél végzetesebb csapás nem érte. A IX. században a szlávok

a holsteini liatárokt«'»l egész a Peioponnesnsig terjesztek ki lakóhelyeiket

és ámbár régi fííggotlenségüknél fogva egvmáslól sokféleképen el voltak

válva, mégis mindenütt ers, értelmes és tevékeny népnek bizonyultak-

Az általuk lakott nagy terjedelm földrésznek épen közepén Rostislav és

Svalnphik alatt akkor kezdett képzdni azon törzsíik, melynek üde sar-

jaib('il egvkornn a kereszténv s egyúttal nemzeli mveltség leggyönyö-

nibb virágai fakadhatlak volna. K tvel lorroU volna össze egykoron

bels és küls okok hatása alall lassanként és egymás után a többi szláv

förzs és a kereszténységgel egvült mindnyája talán uj állami szervezetet,

de legalább is uj eiu'öpai mveltséget, ipari, nvclv- és irodalmi egységet

nyert vcdna tle. Valamint nyugaton római befolyás alatt a franczia

monarchia szülemlelt meg, épen iigy keletkezett volna és pedig a bi-

zanexi szellem hatása alatt kehílen egv nagv szláv birodalom és keleti

Kuropa ezíT év folvamán egészen más alakott öltött volna. De az állal,

liojív a magvarok az épen kelet kezrilV-lbeu lev államszerkezet szívébe
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ékelték be magokat és azl elülték, a szlávok e reményeit megsemmisí-

tették örökre. A nagv test egve< tagjai még mieltt kifejlödheltek volna,

ismét szétváltak, miután erszakkal idegen elem hatott közéjük

Két ezer év öta az skor legersebb s legvadabb népei is, scythiák és

szarmaták, a hunok, avarok, bolgárok és kazárok, a varégek, besenyk

és tatárok több más világdulókkal együtt a szlávok bens ereje, szelle-

mök és egész életmódjuk eredeti iénsöbbságe elit elbuktak, itt mint

gvztes uralkodók, amott mint meg legyztlek fölolvadtak a szláv elem-

ben és magok is szlávokká lettek. Hogy pedig egves-egvedül a magvarok

kerülték ki a végzetet, melv összes eldeiket elérte és hogy a szlávság

kzött saját nemzetiségöket is megóvták, ez bizonyára figvelemre méltó

esemény, melynek okát nem annyira nagyobb nemzeti erejükben, mint

más sajátszer körülményekben kell keresnünk. Bölcs Leo császár, ki

els hívta ket az Al-Dunához segítségül a bolgárok ellen, hadakozási

módjuk általános jellemzéséül azt hozza fel, hogy k nem érték be azzal,

mint más népek, hogv ellenüket legyzzék, maguknak alávessék, vagv

elzzék, hanem valahányszor az övék lett a gyzelem, az ellenség üldö-

zésével nem hagytak fel mindaddig, míg azt végkép tönkre nem tették.

FenmaradásLikat elsegítette az is, hogv k voltak az utolsó beköltözk

Európába, kik, miután az általános népvándorlás hullámai lecsillapodtak

s a kereszténységre tért népek magoknak állandó hazát szereztek, ma-

guk is siettek a kereszténv vallás fölvételével s ezzel egvütt szum^zédaik

további háborgatásával idejekorán felhagytak.

«

Igy határozza meg Pahit-ky a magyarság világtöréiielmi

helyzetét és szerepét a szlávság midtjával és jövend asi)irá-

fzióival szemben. Ezt a magyarázatot tette magáévá a pánszláv

irodalom s ezért lett az ellenséges indulat és gylölet a magyar-

sággal szemben kiegészítjévé a panslavizmiisnak. A magyar
nemzet akadályozta meg ezer év eltt a szláv egység megalaku-

lását és most is egyedül áll útjában ennek a törekvésnek, te-

hát (Icleudam esse.

Hogy e korszak nemzetiségi viszonyait és aspiráeziöinak

okait behatóbban megértsük, a szlávság és a magyarsilg egy-

máshoz való viszonyán kívül szükséges még egy t'utt'i i)íllanUíst

vetni a magyarság helyzetére, szemben a német törekvésekkel.

Az általános gdiidolkodás egyl'ormaságában, az erkidesok-

ben, a szokásokban, éghajlatiján s a snkl'éle népekben aimyira

24"
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különböz monaivhia nomzetoiiii'k észrevétlen polilikai össz-

hangzatba hozásáról Mária Terézia áliauitaiiáfsábaii is n-yakiaii

volt szó azért, hogy lelietöleg a nionarcliiáhaii egy igazi nem-

zeti szellemet teremtsenek. ') A német iskolai rendszer ráeröllc-

tése a 70-es években az egész monarehiái-M. nyíltan elúrnltíi azi

a szándékot, hogy a küiönbíizo nyelveket nrcsak az állinni élei-

ben és közigazgatásban, de a köz- és a mvelt társadalmi élet-

ben is felcseréljék egygyel, a némettel. A monarchia germani-

zálása voltaképen Mária Terézia alatt kezddött meg lassan és

óvatosan. Hogy II. József mit tett ez irányban, azt nem szüksé-

ges fejtegetni e könyvben.

E germanizáló törekvések abból a gondolatb(')l iiKÜdtak ki,

hogy egy nagy államot közös nyelv nélkül kormányozni nem
lehet és hogy a kíizoktatásügynek elsrangú feladata e tekintet-

ben az áhamhatalmat teljes erejébl támogatni. Rz a közr)s nyelv

pedie nem lehet más, mini a német, mert ;umak elterjedtségé-

vei, kinn'vell voltával és gazdag irodalmával egyetlen más nyelv

sem versenyezhet a monarehiában. II. Józ.sef germanizál(') tTirek-

vései politikai tekintetben ugyan Magyarországon csdíít mon-
dottak, de nem eg^nittal míveltségi tekintetben is. A nniit a né-

met ii'odalom és nn'íveltség a mnlt század végén és a jelen szi'i-

zad elején enrópai tényezvé lett, úgy ersbödött kidturális ha-

tása Magyarországon is. A német kultúra és a német törekvések

hseinek agyában e szép kezdet alajiján nagyszer tervek és

aspirácziók születtek meg. Egyszerre a Duna német folyt'* lett

elttfik, majd pedig álmodozni kezdettek „von einem deutsehen

Stádtekranz am Sehwarzen Meere", mert egyedül esak a német

nyelvnek és mveltségnek van hivatása ari-n. hogy a m\cltséiret

és az erkölcsöt elterjeszsze a nu'ívcietlen keleten a léll)arl>;ir szlá-

vok és göríigök között. A I)iiiia völgyét és kelet iélbarhár népeit

a németség kíHelessége a német nyelv és irodalom segílséüével

megnyerni a czivilizácziónak. E néplajok gerinanizálása tehál

nemcsak német, de egyúttal kuli urai és emberiségi érdek is. Fgy

okoskodott a németség legnagyolib lésze e század els felében.

') Josrjili AlcKiiiik-r Fx'Hinr nu, llrifcrt : (n-scliicliti- < '('stcrreichs

voiii Ausíí-anpc (íos Wiener ( )ctol>er-.\ufst;indes 1H4S. H. kí't. l-!6. 147. 1.
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A .,Driing naeli Osteii" volt jelszava ennek a panslavismiishoz

hasonló germán politikai álmodozásnak.

Magyarországot ezidöben a németség oly kultm-ailag meg-
érett gyümölcsnek tekintette, mely rövid id alatt ölébe fog hul-

lani. Hogy a jelen század els évtizedeiben Magyarország társa-

dalmi és közéletében min fölényben volt a német nyelv és mí-
veltség a magyar felett, azt igen plasztikusan vázolják egyes

emlékiratok, melyek e korszakra vonatkoznak. Fiáth báró emlék-

irataiban igen érdekes képben mutatja be, hogy inennyire át volt

hatva a magyar elkel értehniség a Dunántúl a német mvelt-
ség szellemétl. Atyjának kedves olvasmánya az „Augsburger
Allgemeine Zeitung" volt. Édes anyja kedvenc-z költi Göthe,

Schiller, Wieland, Kotzebue voltak. Esténként ezek müveibl
olvasott és mesélt gyermekeinek. A társalgás német és franczia

nyelven folyt. Frant-ziául azonban már csak az idsebbek sze-

rettek beszélni, az ifjabbak többre becsülték s így inkább is hasz-

nálták a német nyelvet. Báró Fiáthtól tudjuk, hogy a német
nyelv a Dunántúl nagyobb városaiban, mint Gyrött még az

iskolában is kiváló gondozásban részesült. A zene és rajzta-

nárok majdnem kizáróan németül tanítottak. A katona-tisztikar

németsége nagy hatással volt arra is, hogy a vele szívesen érint-

kez középbirtokos osztályban a német nyelv tudása és kedve-

lése elterjedjen. A ni társaság(jk nyelve majdnem kizáróan a

német volt. „Az eperjesi társas életben — irja Pulszky Ferenez

Emlékiratai I. kíUetében — a német nyelv uralkodott. Emiek
ismeretét úgy tekintették, különösen a nknél, mint a mveltség
jelét, mert az összes nnevel intézetekben a tanítás nyelve a

német volt'' Pulszky említi, hogy a felvidéki nemesség még Szé-

chényi „lliter'-jét is német nyelven olvasta csak, mert magya-
rul nem értette volna meg. .,A német nyelv — írja lS29-ben —
Csaplovics „(/eíWfíWc von Ungarn" czimíi müvében, a nemesség-
nél és az értelmi.ségnél napról-uiipra nagydhb tért hódít. \'aló-

biiii (' nyelv cltcrjcs/lésél iuuiyiféle és oly liahisos cszkttzok te-

szik Ichíítvé, a milikkel egyetlen más nyel\ sem diesekedhe-

tik. A fok az, hogy az .Vusztriávnl vali't összeköttetés miatt a

.,forgalmi nyeh ' jelzi uieynsztja a magyarral. Németül írnak

az (iKKzes bányahivatalok A magyar katonaságnak németszolgii-
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lati szabályzata van, németül vezénylik és iveméiül levelez. Az
összes postahivatalok is hasonlóképen cselekszenek. Már azért is,

hosry a hivatalban és az életben holdosulhasson, sok százezer

embernek németül kell tanuhiia. A may-yar ndvari kanczelláriá-

nál Bécsben minden tisztviselnek tudnia kell németül és a ma-
gyar nemességnek, valamint a kérvényezd ügyes-bajos emberek-

nek Bécsbe tóduh't száma igen nagy. A legvagyonosabbak állan-

dóan ott laknak, vagy legalább ott töltik az évnek egy nagy ré-

szét, vagy évenként többszíir odautaznak. Rs e miatt természe-

tesen mindenik megtanul németül. A ki Bécsben huzamosabb
ideig élt, egészen megváltozva jön haza és idehaza (sokszor na-

gyon szerencsétlenül) öltözetben és nyelvben bizonyos el-

kelséggel adja a németet. A ki zenét tud, férfi vagy n, a bécsi

színházakban egész tömegét tanulja meg könyv nélkül a német

dalocskáknak. A többiek, kik még nem voltak Bécsben, ebben

az Eldorado-ban, bámulják a szerencsést, aki Bécsrl annyit

tud beszélni és ('ihajtoziiak k is, hogy ilyen modernek lehes-

senek."

Ks mikoi' mái' ilyen szépen és kellen el volt készítve a

németség számára Magyarország és a magyai- nemzet, egyszerre

váratlanul a romlásnak indult hajdan ers magyar a már^maid-
nem lezárt ko])ors(')bóí kitíir és eget kér. Magyar irodalomról,

magyar mvészetrl, magyar tudományról s magyar nemzeti ál-

lamról kezdenek beszélni elbb a költk és írók, majd röviddel rá

a politikusok mondják ki Kölcseyvel az 1882—6-iki országgylé-

sen, hogy a magyarnak nemzeti és állami (')iuiállóságáb()l toly

természeti t(")rvénykéi)en .saját nyelvének használati joga s hogy

a nemzeti politika s a magyar i'illani eszméje követelik meg,

hog;\- a magyar nyelv használatának kiterjedése ne legyen ki.sebb,

mint a magyar nemzet és országa s mint a magyar kormányzat

minden ágának határa. Kz a gondolat ragadja meg ellenállha-

tatlan ervel az egész nemzetet és cstMidül meg az erre irányult

követeléseket hangoztatí) idszaki sajt(')l'an. Modern és magyai-

nemzeti állam, ez lesz egyszerre a mozgalmak jelszava és a nem-

zeti t (M-e k vések végs czélja.

A magyar uí'mzeti állani eszméje viszont a bécsi kdrmány-

zat háromszáz év (')la kíheteti irányával jön (>sszeütközésbe.
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Gondoskodni kellett tehát oly eszközökrl, melyekkel e mozgal-
mat ellensúlyozni, vagy legalább megakadályozni lehetett. A
század második évtizedében megmdult nemzetiségi mozgalmak
erre nagyon alkalmasaknak látszottak. Stadion-nak a monarchia
déli részeiben az olasz törekvések ellensúlyozására — mint az

idben mondani szokták, sikerült ..felfedeznie a szlovéneket".

Ugyancsak ö fedezte fel röviddel ezután a lengyelek ellen Galicziá-

ban is a ruthéneket. Az illyrismust a magyiir nemzeti törekvé-

sek ellen nem kellett Stadion módjára felfedezni, csak ügyesen
ki kellett használni. Gáj, az illyr mozgalom vezetje erre alkal-

mas eszköznek mutatkozott. Az 1831-iki országgylés megnjilta

után kiadott ..Sollen Avir Magyarén werden v — czím röpirat

megmutatta, hogy a bécsi kormánynak mit kell lennie, hogy a

magyar nemzetet és a magyarországi nemzetiségeket egymástól
mentl távolabb tartsa és hogy a magyar nemzeti törekvések

ellen a legalkalmasabb irodalmi csatatér Horvátország. Bécsben
a felvetdött ..nemzetiségi kérdést" alkalmas eszköznek tekin-

tették arra, hogy a magyar nemzeti törekvések fái valahogyan az

égbe ne njjenek. Ez okból az 1 832-—6. országgylés után a bécsi

kormány nemcsak; jóakaratú semlegességet tanúsított a nemze-
ti^égLtörekvisek iránt, mint eddig, de egyúttal hol fél-, hol pedig

egész hivatalosan is támogatta. Uávó Bedekovicsot, a ki az illyr

törekvések egyik legbuzgóbb elharczosa volt, a magyar állam

alkanczellárjává nevezte ki, Zdenczayt, (íáj Lajos egyik legbuz-

góbb hívét pedig Zágráb megye fispánjává. „Ekkor nyeretett

meg — mondja Horv;ith Mihályi) — egyebek közt a horvát

illyr-ügy részéní b. Kulmer is, ki elbb a magyar nemzet s az

alkotmányos szabadság hívének lenni látszott."

N'isszatérve Erdélybe, ott is azt tapasztaljuk, hogy a szász

k()veteke1 a magyar nemzeti törekvések ellen való harczra — a

mint látink - egy magasrangú államhivatalnok, Bedeus József

oktalja ki és tüzeU fel. A kormány tényleg a Kemény I >énestöl i)e-

terjesztett ésazországgyiiléstöl némi módosításokkal elfogadott

magyar nyelvi törvényt nem ersítette meg s ezt a magyarság
a szász követek inauatar1;'is;ínak liilajdonítolla. .\ sziiszok nem

') liiiszoiiül év .Mu^THii'i's/ajf ti>i tém'liiu'-bl. II. kot. Sl. l
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t'légedtek ine^ t'xzel a sikerrel, hanem iindalnii léreii továbl)

folytatták a magyarosít ius képzelt veszedelme ellen val(') harczot.

E tekintetben a pálma kétségtelenül fíotlt István Lajost illeti

meg, kinek lS42-hen kiadott „Ihr Sprachkainpf in Siehen-

hürgen. Eine Beleuchtutiff des tvoher und wohin'?" czíimí i(»p-

iratát úgy tekintlieljíik, mint (issziMoiilalását és tipnsát a szá-

szok összes idev()natk<jzó okoskodásainak és vádjainak.

Hoth röpiratában mindenek elttazt igyekszik konstatálni,

hogy a magvai'ságot csekély száma és rokontalansága niiall.

most, mikor a népek létért való hareza élesebb és hatán)Zottal)b

lett, mint volt valaha, állandóan az a kínzó aggodalom gyötri,

hogy lassankint alá fog merülni az idegen népek áradatában.

Különösen a szlávok számbeli és értelmi mUekedésétöl lel. Ks

velk szemben körülbelül abban a helyzetben van, mint voltak

annak idején az egyptomiak a zsidókkal szemben, kik ügy elsza-

porodva. mint a tenger homokja, elborítással IVMiyeu'ették ket. Ezt

az aggaszt('t érzelmet e szóban lehet osszetoglalni : paiislavisnins,

a mi körülbdlül aimyit tesz jó németül mondva, mint oroszláz.

Mintán nincs reményük, hogy akár természetes szaporodás, akár

pedig rokon t<)rzsek beolvasztása úlján megersödjenek, a ma-
gyarosítás útján val() megersödést tzték ki cselekvéseik egyik

legfbb feladat ánl.

A magyarok körülbelül ügy vannak magyarosító mániájok-

kal, mint az in(|uisitorok voltak az eretnekek megtérítésével. Nem
akarnak neki a kényszerítéssel ártani, csak jót tenni, hogy lel-

küket a pokoltól megszabadítsák. Szívesen elhiszszük ezt nekik,

de az emberi természet olyan, hogy a kényszerítés útján még
üdvözölni sem akar, kivált mikor ez üdvözülés ára a legdrágább

kinc.stl, az anyanyelvtl és a nemzetiségtl való hütelen ni(\ii-

válás. Ma lorvénynyé lenne, amil a magyarok akarnak, akkor a

szászok nagy hátrányba jntnának a magyarokkal szemben, te-

kintve az eddiüi állapotokat is. A liivatalviselésnek ezutiin fel-

tétele a magyar nyelv tökéletes tudása lenne. A maayar ezt úgy
.szólva, az anyatejjel szívja magába, nn'g a szásznak ezt nagy

fáradsáiíiíal kell mei;tamdnia s a míg ezt megtamdná. ad<liir a

matryai- az egyéb hasznos ismen-lek elsajátítji.siiban meií-elzné

<'>1, a nü egy második ujabb elnyt jelerítein; a magyarra. Miután
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a szász tapasztalatból azt is tudja, liogy felntt korban nem le-

het teljesen elsajátítani a magyar nyelvet, gyermekeit kénytelen

lenne már gyönge korában ráfogni a magyar nyelv tanulására,

a mi nemcsak a gyermekek megmagyarosodását, de az egész

szász családét is maga után vonná s így a szászság egymásután
veszítené el legintelligensebb elemeit.

A magyarosítás nemcsak lehetetlen tényleg, de magára a
magyarságra is nagy veszedelemmel fog járni. A magyarok most
nyelvökbl a legnagyobb buzgósággal irtanak ki minden idegen

szót. És nagyon sajátságos, hogy míg nyelvöket úgy féltik min-
den idegen szótól, a legnagyobb hirtelenséggel szeretnék az ösz-

szes hazai nem magyar nemzetiségeket beleolvasztani és nem
félnek attól, hogy az idegen elemek nagymérték felszívása egye-

nesen megrontaná nemzeti egyéniségöket és könnyen kitehetné

annak a veszedelemnek, hogy elveszítik igazi nemzeti jellegöket,

mint a hogy ez annyi néppel megtörtént a világtörténet folya-

mában.

A kolozsvári országgylés tagjai törvényjavaslatukkal

bizonyára csak egy hivatalos nyel statuálását czélozták és nem
egyúttal egy országos nyelvét is, mely Erdély összes nemzetei és

népei között, mint egy közlekedési nyelvi szolgáljon, mert hi-

szen egy ilyen országos nyelv tényleg úgy is van és ez a román^

mit világossá tesz az a körülmény, hogy mikor két egymás nyel-

vét nem ért klönb<)z nemzetiség erdélyi ember összej, ak-

kor az érintkezés nyelvéül a románt használja. Erdélyben a leg-

számosabb népelem a román, amint azt a statiszlika adatai is

igazulják s azért Erdély igazi országos nyelve is a román.

Ez okból, lia a románoknak, a kik eredetileg szlávok, kedvok

jouiHí a nagy orosz birodalomlioz csatlakozni, • mint arra a

Miagyarómáiiok (!zélozgatni szeretnek, — nagyon rósz dolog

leime. Azt hiszi azonban, hogy a |)anszlavisinusra \al<'» folyto-

nos hivatkozás egyrészt sértés a yelíiuk harátsáuos yiszonyban

álló orosz birodalomra, másrészt pcdiu- igazságtalan befeketi-

téseé8gylölk()dést provokáló meggyaiuisitása a monarcjiiában

él ainiyi sok iilli(') szláv alattvaló hségének és loyalilásának.

I)e ha már (ígyszer felvelcítlék ezl a dolgot a magyaromá-
iiiában szenvedk, kötelességünk einuík szemébe né/ui. Egy do-
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log bizonyos, az 1. i. lia felvetdik az a kérdés, lioery a szlávok

kihez tartozzanak y — az az Al-Duna mentén foir eldlni. A 1 )una

partjain Oroszorszásr faj- és hitsorsosainak nnlli(')ira \\)i^ találni,

kik ei>edve várják meerváltásukat és az új birodalom felállítását.

Az erdélyi románok ugyan nem vonzódnak az oroszokhoz, de

méíris raeffszokták Oláhorszáírban igazi hazájokat tisztelni. Ha
szívok deleje nem is fordul Oroszország felé, de azért annak csú-

i-sa mégis a Czára felé ^ an irányozva, melyet tejjei-mézzel folyó

(írszáLMiak szeretnek tartani. Ha most már el akarjuk románjain-

kat Oroszországtól vonni, melyre küli)nben is a magyar(')mánok

fecsegései tették figyelmessé, akkor az els feladat ket Olálior-

szágtól elidegem'teni. Hogyan és mily eszközíik által ? Felelet

:

a vallás, nyelv és az érdek által. Részemrl az utolsót, az érdeket

tartom legalkalmasabb eszköznek erre, a más kettre nem aka-

rok sok súlyt fektetni.

A vallással való szétválasztást régóta megkísértették, —
11 magyarómánok pedig most a nyelvvel akarnak megpróbál-

kozni. Az érdek ezid szerint, úgy látszik, még nem játszik szere-

pet, A vallásváltoztatási azért nem kell erltetni, mert azzal a

románságnál holmi külsségeknél egyebet úgy sem érhetni el.

Aztán lehet-e igazán hü a 1i(')nhoz és a hazához az, a ki htlen

It'tt a valláshoz és az egvházhoz. a melyek szentebb dolgok,

mint az állam V Hogyha azt akarjuk, hogy a románságot telje-

sen elidegenítsük a panslavismustól, akkor elégítsük ki érdekeit.

A kormányzat elégítse ki a jelenben a nép éhséííéi és szomjú-

ságát, hogy ne legyen kénytelen egy ismertelen jobb jöv után

áhítozni. Meg kell nekik adni mindent, a mi ket jog és méltá-

nyosság szerint megilleti. A magyar nemesség kötelessége a

ntmánokat kielégíteni és jótéteményekkel magokhoz és a hazá-

hoz biliiif.selni. Önkényt és jószívvel kell adni, mert esak az

ilyen adomány kötelezi le az elfogadót. A mit daczczal és ervel

kierszakoltak és a mit kénytelenül adtak, az csak ujabb és

szeintcleiH'bb követelésekre izgatja az elégedetleneket.

.\y. els és a legszükségesebb dolog, mii a magyar nemes-

ség kott'jcs niciradiú saját és a kr)z érdckéhcn a románoknak, az

{iY.urhdrium. Ha az ország meg akarja nyerni az ohihokat. akkoi*

legyen igazi édcsanyjok tekintet nélkül arra. liony cgvesültek-e
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vagy nem egyesültek ? Azonkívül adjanak egy kis földet, azaz

<ianonica portiot a nem egyesült egyházaknak is, azon egyházak-

nak, melyeket igazi román egyházaknak tekint a románság tö-

mege. Ezzel meggyzik a románt arról is, hogy ez a jótétemény

egyúttal a románnak is szól, nemcsak a felekezetnek. Az ilyen

jótéteményekkel bedugják fülüket, hogy ne hallhassanak a ki-

küldött emissariusok csábít<j ígéreteire. Ha ily módon kielégítik

a románokat, pöröghetnek a Kárpátokban az orosz dobok, mert

íi románok nem fogják meghallani.

Mit szóljak a nyelvrl V Nem sokat és még sem keveset.

Adjátok oda a románnak szép arany kötésben az egész magyar
irodalmat — miattam akár Bileam szamarának brére is nyomva.
— nem csillapítjátok le kívánságait, nem elégítitek ki várakozá-

sait és nem teljesítitek reménységeiket. Az a remény, hogy a

románokat a magyarosítás utján nyeritek meg, homokra épített

liáz. A kinek gyomra az éhségtl korog, az a virágbokrétával nem
lakik jól. Ezzel az ajándékkal csak kigúnyoljátok ket. Ók pedig

szemetekbe fognak nevetni és nektek hátat fordítani. Ez fog

lenni az eredmény, ha kárpótlásul a többi elutasított kérésekén

ajándékul felajánljátok nyelveteket, ha pedig tiz év múlva, mint

a kéi'vényjavaslat akarja, erszakkal még a templomokba is be

akartok hatolni, az sem fog segíteni, hanem meg fogjátok látni,

liogy szentségtör vakmerségtekben izzó szenet dobtok a szal-

mába. Szelet vettek és vihart iogtok aratni

!

Azzal, hogy a magyai- nyelvet mindenkire rá akarják er-
szakolni, a szlávok részérl egy gyanúsítást provokáltak és ez a

Magyaria vádja, pendantja a i)anslavisinusnak. Ez a Magyaiia

abban áll, hogy a magyarómánok egyesíteni akarják ^hlgyar-

országgal mindazon tartományokal, melyek valamikor hozzá

tartoztak. Azon 3(H) éves elévülés daczára is, a mióta Erdély

Mag3''arországt(Jl val() függetlenségét kivívta, nem sznik meg
.Magyarország Erdélyi egyesülésre I)iz1atni. Ezenkívül beszélnek

Szerbián')!, B\dgáriár(')l, Oláhországrt'd és Moldován'il, miiitlia

azóta a világtörténetben egy év sem nudt volna el és Mátyás

királyi legnap temették volna el. Es ilyenkor mindig a Magyar-

országgal és nem az oszlrák császársáiriral val('> egyesülésrl

beszélnek. Ezt a beszédei nem lehel másnak nevezni, mini meu-
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gondolatlanimk. és ljipinlatliinn:ik. mert liiszcii olyun larl<Mii;i-

nyokal akarnak inaiiukkal f^^ypsitoiii, inclyokkt'l CL'y állaiiilian,

mint annak Uií^jai ölnek ca-yütt. Azonkívül rgy lélekzelvétt'l alatl,

niatfyar cziniert, nia»ryar kürirást követelnek a pénzeken, mau:yar

vezénysz(')t, niag^yar nyelvel még legfelsbb helyrl is, magyar

vándorkönyveket stb. Igazán ezen meg kell l)ökkenni és a gva-

nakv(') szláv könnyen mondhatja : ex nngve leonem

!

Magyarország, mikor Ausztria szeret és véd karjaiból ki

akarja inatrát szakítani, csak azon kígyó meséjét jnttatja

eszünkbe, melyet a paraszt keblén melengetett. Ha tényleg a

magyar alkotmány szálka volna a bécsi kormány szemében s

azt el akarná tíirülni. bizonyára egy magyar felkelés volna a leg-

alkalmasabb eszköz ez alkotmányi a koporsóba fektetni. Egy
ónálló Magyarország tényleg létezik, de egy független Magyar-

ország nem fog lenni soha. Ez utóbbi ellen szól a multak törté-

nete, a jelenlegi külpolitikai viszonyok és e nép állapota, élete és

viszonyai. Ez a nép nagyon kicsiny és át van hatva különböz
népségektl s e miatt, mint állam nem leime képes biztosítani a
szükséges egységes akaratot. A népes szlávok féltékenysége, a

németek megsértett becsületérzése, nem fogják soha megengedni,

hogy az a vonzó er kifejldhessék, a mely mintegy szilárd mag
a távolal)bi anyagot magához vonhassa és együtt tarthassa. A
magyar mágnesnak sok ellentétes sarka van, melyeknek hatásai

egymást kölcsönösen zavarják. Magyarország boldog csak Ausz-

triával való egjTsségben lehet. Egy füagetlen Magyarorszííg,

egy Magyaria könny zsákmánya lenne Oroszországnak.

Sokkal ezélszerübb azonban keresni a jelenlegi helyzetbl

való kígázolást, nnnt makacsol azon vitatkozni, hogy magyarul-e

vagy németül y Ejxmi ezért ö a béke ala])j:uil a következ javas-

latot ajánlja :

1. A törvények három hasábban, elbb laiiiinl, azii!;in ina-

gvai-iil és véiiül németül adand(')k ki.

2. Az orszi'iggyülés tanácskozásai magyar nyelven fognak

folyni. A szász kísebb.ség ezt az elnyt szívesen adja a magyar
1(»bbségni'k. nnután knloíd)en is beveti szokás, hogy a kisebb.M'g

alkalmazkodjék a l<»bbséghez. A királyi biztos azonban laiiii

nyelven nyitja meg és zárja be az országgylést.
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8. Magyarok és németek magok között kizárólag saját

nyelvöket haszmílják. Az egymással vaL) érintkezésben pedig a

legbékésebb a következ eljárás lesz : Ha udvarias akar lenni a

német, a magyar hatóságokhoz németül ír ; ha a magyar udva-

rias, akkor németül ír a németnek. Ha pedig valamelyik fél any-

nyira udvariatlan, hogy a saját nyelvén ír a másiknak, akkor

nincs oka panaszkodni, ha a másik is így tesz. Ha a német oly

udvariatlan, hog^' valamelyik megyének németül ír, akkor a

megye neki magyarul felel és viszont.

4. A kormányszék magyar, német latin és román nyelven

ír, ha az minden népet érdekel, ha pedig csak egyet érdekel,

ahoz azon a nyelven ír, melyet az beszél : a magyarhoz magya-
rul, a némethez németül.

5. Az ország és a trón között való levelezés nyelve a latin

marad.

i). A fhadparancsnokság, mely a német hadsereghez van

beosztva és a kincstár, mely a német uralkodóhoz tartozik,

német marad.

Egyéb esetekben a nyelvkérdés, ha az igazság és méltá-

nyosság ez alapelve elfogadtatik, magától fog rendezdni. Ily

módon aztán egyik törvényes nemzet nyelve sem fog háti-ánrt

szenvedni vagy elnyben részesülni s így a megháborított nyu-

galom a szívekbe és az országba ismét vissza fog térni."

Roth István Lajos e röpirata nem áll az idben egyedül

Gáj is beleszólott csakhamar ^) az eg\Te élesebbé és szenvedélye-

sebbé lett vitába. Egy egész röpirat-irodalom keletkezik német

nyelven, melynek czélja denuncziálni a magyar nemzeti törek-

véseket a külföld, különösen pedig Németország eltt és a nem-
zetiségi mozgalmakat úgy ti^intetni fel, mint a nemzetiséinek on-

védelmi harczát a kíméletlen magyarosító törekvésekkel szem-

ben. Egv egykorú, hasoul*') tárgvu magyar uyelvü röpirat *) ezt

az álláspontot, melyet e korszak összes magyarellenes irói és

történetirói is a magukévá tettek, a következkben fiíglaltatja

') I>er Sprcu'hkaiupf in F/t</(jrM. Dargestcllt von Tliomas Világosvin

.

Agram in der Ti[iotfia[<hii* des Dr. I.judovit <';aj. 1841.

*) Iti'ki'su l'nl : „K nvelvl»^ke .Magvarorszátroii." l.Scsrn ls4^». G.

As 7. 1.

"



— :^J -

össze a párbcszódbtMi a szláv álláspontot krpvisi'lö oüVíMiisrur

által: ..Nt'iii ok, hanem okozat vagyis inkább a megkezdett há-

ború jelenetei valának. Ezeknek egy felsbb okuk s kútlejok

volt s e kútf nem egyéb, mint azon törekvése a magyaroknak,

hogy nyelvöket általánossá s egész Magyarlumban uralkodóvá

tegyék s így a többi honi nyelveket hissankint megnémítsák

és kiirtsák. Hogy ilyen törekvés külömbféle nyílt s rejtett, vasta-

gabb s finomabb módon sokszor és sok magyar által nyilvánít-

tatott, azt tagadni vagy kétségbe vonni nem lehet. Hány i)oliti-

záló, bölcsel, giínyoló, korholó, rábeszél, óhajtó czikkeket az

általános magyarosítás dolgában foglalának magokban a magyar

lapok a ..Jelenkor "-tói kezdve egész a legújabb folyóiratig?

Hány értekezés külön nmnkákban hirdeté a „nemzetísedést s

nemzetesítésl." Anem régen LijJt-sében uK'gkezdett s tulságokban

lUMii igen szegény ..Vierteljalirschrifl ausund fiif Ungarn" még
a legkétkedbbet is meggyzi a dolog valóságáról. A protes-

tánsokat eléggé világosan értesíté ffelügyeljok a czélba vett

magyarosításról székfoglali') beszédjében, a lcsei oktatókhoz írt

levelél)en s még egy különös értekezésben ') és honunk minden

táján harsogott dicsérete. íme, ez az egész háború kútfeje. A meg-

támadó pedig az, a ki egy másik élotét veszélyezteti s nem az,

ki a veszélyben forg('t létét védi. X(>m mi vagvunk tehát a táma-

di'ik, hanem csak n niima«iiinkat védk."

Az (invédelem czím alatt tehát megindult minden oldah(')l

a támadó hadjárat a magyar nemzeti törekvések ellen. Bármeny-

nyire kecsegtet és magában érdemes dolog is volna e harcz

fbb mozzanatainak történetét eladni, e munkálat megszabott

tere arra kényszerít, hogy egyszeren csak azon mozgalmak

vázolására szorítkozzunk, melyeket e szenvedélyes politikai harcz

az egyre jobban pezsgésbe jöv románság körében okozott. A
i-nmán értelmiség németül ért része nemcsak Hoth ríijiiratá-

ból, de a szász lapok polemikus czikki'ibl is tudomást szerzett

magának errl a harczrc'tl és levonta bclóhik iniiLiársi nézve az

alkalmazhat (') krivetkeztctésckct.

I l'iolentaníiHinm. MamfayisiiiiiN. Slauisiiiux, Vnn allcr Moiischon-

Frcundc, niir dcr P'instcrlinge Feinile. Loi|izifr. !S41.



— 38a —

Xem szabad tekinteten kivül hagyni, hogy A'alóságos for-

duló pontot jelez a romanismus történetében Baritiu ..Gazeta de

Transilvania"-jának megindítása 1838-ban. A mint terjedt a

románság körében az irni-olvasni tudás, úgy ntt hatása e lap-

nak is. Nincs a román nemzetiségi mozgalomnak egyetlen moz-
zanata, melyet le ne lehetne olvasni a ..Gazeta de Trausilvania"

hasábjairól. Es Baritiu megnyitotta e lapnak, valammt mellék-

lapjának a ,.Fia pentrii minte. inima si literatiu'a"-nak is ha-

sábjait a szászok által jelzett hányban a magyar nyelv ellen

való harcznak s ezzel megindítója lett román részrl is az úgy-
nevezett magyarosítás ellen való küzdelemnek.

A Kemény-féle törvényjavaslat azon pontja, mely kimon-

datni kívánta, hogy egy 10 éves határid leteltével a szászok

kivételével — a többi nem magyar anyanyelv egyházak is tar-

toznak az anyakönyvek vezetésében és a hatóságokkal való

levelezéseikben a magyar nyelvet használni, érintette a balás-

falvi püspökséget is, hol ekkor a Bbb püspök idejebelihez ha-

sonlítva, már ersebb román nemzetiségi szellem volt észlelhet.

A káptalan egy, Krajnik Simon prépost és Mdtiji István konzisz-

toriumi jegyz által aláirt kérelemben tiltakozott a magyar nyelv

kötelez tétele ellen s -a'/X Leményi püspök utján az 1843-ki

(jrszággyülésen akarta benyújtani. A balásfalvi konzisztorium

nemcsak egyházmegyei zsinatot akart ez ügyben tartani, hanem
tervbe vette azt is, hogy a balásfalvi püspök kcizremködésre

ez ügyben a nagy-szebeni gör. keleti püspököt is felsziíhtsa.

Leményi püspök átvette a konzisztorium alább ismertetend

kérvényét, de nem tartotta szükégesnek sem a zsinat összehívá-

sát, sem pedig azt. hogy a nagyszebeni gör. kel. püsjxikot fel-

hívja az együttes közremííködésrc.

E kérelmében a konzisztorium aiia kcii a püspököt, hogy
köMyíiríigjíMi () felségénél, hogy () felsége széniben az ország-

gylés állal javasol! ti'irvénynyel, kegyeskedjék a gor. kath.

klérust a diocesis bels adminiszlrácziójában, az ifjúság és a

né|) oktatásában a lonián, illetleg ainiak anyja, a latin nyelv

használatában meghagyni, mert azt a Jogot, hogy saját ügyeiben

saját anyanyelvét használhassa, - e papstíglól, uünt az egyéni

onállás el nem i<legenítliet(') i's el nem kolio/.hati'i jogí'ít senki el
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llom veheti. liraz iisry;iii. hoíry valamely nyelv liaszii;U:it;i s«Mnmi-

nem szoros kapesolalbaii sines a vallással, de u |)aps;iu- saját

nemzeti nyelvének birtokába az egyházi téren századok hosszú

tblyaniának vallásos tryakorlata állal szentesiive, jutittt. Mniláii

— bár fájdalom — rendkiviil lassn, de azért épen nem megvetend
elhaladását a román nyelvnek a mveltség és oktatás terén figye-

lembe veendnek tartja, a konzisztorium megvan gyzdve, hogy

ha annak és a kimvelt latinnak helyébe tétetnék a magyar nyelv,

mely még nines eléggé kimvelve s a mely a jó kiinyvekben sem

igen i)velkedik, a románság régi barbár állapotába, melybl
alig tudott kivergdni, nyomorult módon visszasülyedne már

csak azért is, mert a magyar jiyelv a román nemzet azon nagy

tömege eltt, melybl a papság kizárólag nyeri tagjait, majdnem
teljesen ismeretlen s ezt a magyarság viszonylag csekély száma

s a románság túlnyomó többsége miatt miután a székelyek a

románsággal való közösség határain kivül l'ekszenek — sennni-

iele nton-mt)d(Hi sem lehet ismercte.sebbé tenni s a jínre nézve

sem lehet e tekintetben elhaladásra szánn'tani ; st ellenkezen,

arra is lehet számítani, hogy a két ellenséges érzelm né])elem

k(»zr»tt fennálló s a még egyébkor felmerül okok is siettetni fog-

ják az oláhság visszasülyedését az említett barbár állapotba.

A magyar nyelv egyetemes használatából a fejedelem, a

haza és a vallás javára nem isszármazhatik Erdélyben nagyobb

hasz(»n, mert ha ebbl esetleg a magyar nemzetiség részére

nagyobb htitalom és Jiagyobb szilártlság is származik, nem fogja

még sem esökkenteni az adózó nép terheit s nem is fog hozzá-

járulni a különböz nemzetek k()zott szükséges kölesöníis egyet-

értés emeléséhez, st ellenkezen, luigyobb gylöletet fog okozni

annak következtében, hogy a magyar nemzetiség részérl az

anyanyelvéért küzd oláh elem ellen a törvény végrehajtására

bizonyos kényszereszközök is alkalmaztatni fognak. A konzisz-

torium nem esak maga van úgy meggyzdv(!, de azt hiszi, hogy

miiidfii érlclmcs cmlicr is, a ki ismeri a két nemzet köziHt Icnn-

áll(') érintkezést, ahhan a meggyzdésben van, hogy ez csak

ujaltl) gvujti'i anyag ésersehh izgat('tszer csupán. Mert ha tény-

leg- :i i('r\lte vett lorvényczikknek 7, és S. |Miiiljai1 megvizsgál-

juk, miiili'in azok azt követelik, liogv 10 év múlva a inagvar
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nyelv ismerete feltételül tzessék ki minden egyházi állás el-

nyerésénél s hogy a balásfalvi iskolákban ugyanekkor a tan-

nyelv kizár(3an a magyar legyen s hogy e nyelv még a falusi

iskolákban is behozassék, nem kételkedhetünk abban, hogy e

törvény életbeléptetése egyházunkat és nemzetiségünket nagy
veszedelemmel íenj^egeti, mert a mi az els követelést illeti,

nem látható elre, hogy azok, kik a papi hivatal elnyerésére ér-

demesek és alkalmasok lesznek, tudni fognak-e magyarul, aztán

ezentúl is nem kévésem lesznek a papi hivatalra érdemes és

alkalmas emberek, kik a magyar nyelv kivételével tudni fogják

a latin, német és román nyelvet s ezek az egyház és a nemzei
súlyos megkárosítása nélkül nem zárhatók ki a a papi hivatal-

ból, mikor Erdélyben vannak egyházak, így a Khályföldön, a

szászok között, hol a magyar nyelv tudása nemcsak nem szük-

séges, de nem is fog használni, míg ellenben a németre és az

oláhra szükség van.

A mi pedig a második pontot, a balásfalvi iskolákat illeti,

ez iskoláknak czélja a megdicsült osztrák császárok kegyes
szándéka és atyai gondoskodása értelmében az volt, hogy ezek

az iskolák nemzeti intézmény legyenek és szolgálják az oláhok

között az erkölcsi, vallási és irodalmi mveltség elmozdítását.

Bensleg megvagyunk gyzdve, hogy eczél elérésére egyetlen

eszköz sem alkalmasabb az oláh nyelvnél, mint anyanyelvnél.

Ez eszközt használták mindig a mi seink s mai nap is ezt

használjuk. Éhez a nyelvhez szoktak papjaink és taníttatva

ezek a ikmuos czéljaikra szükséges tudományokra, magok is e

nyelven oktatnak erényre és vallásosságra : nyilvánvaló tehát,

hogy ez a nyelv a balásfalvi iskolákból az erkíUcs, a vallásos-

ság és a mi nekünk nem kevésbé fájdalmas, drága nemzetisé-

günk pusztulása és veszélyeztetése nélkül nem küszöbölliet ki.

szintén megvalljuk, hogy nem csak 10 év után, de még 10

száz év után, st soha senunikor, minket és nemzetünket oly

törvónynyel kíitelezrü nem lehet, mely erkölcsi és vallási éle-

tiiiikríi veszedelmet, nemzetiségünkre jjcdig romlást és pusztulást ?_ '2.

hoz. Távol van ugyan tlünk a magyar nyelv gyüliUete, —
('ll('nk(!z(íii, mini egyel a hazai nyelvekhi ikmu csak eddig ta-

nultuk s laniiUa sok oh'ili eiiilier, de lanulni is In^ia ;i hi\al:il(>k

26
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kedvéért mindenki, s a magyarokkal való közelebbi viszonyok

is ezt javasolják,^ de semmiképen sem az anyanyolv s a ráépí-

tett nemzetiség kárával.

A mi a 3. pontot illeti, meg vag\amk gyzdve, hogy a ma-

gyar nyelv behozatala a falusi iskolákba a falusiak nu'ívcltségé-

nek nem javára és támogatására, hanem ellenkezen, egyenes

akadályára lesz. A falusi iskolákban ugyanis a fiatalság minde-

nek eltt erkölcsiségre és vallásosságra tanítandó és pedig az

anyanyelv .segítségével. Több nyelvnek ismerete, mikor az ala-

csonyabb fokon álló kultúrával j kapcsolatba, nem tartozik a

népre, melynek legnagyobb része mindig a földmíveléssel fog-

lalkozik és tartozik viselni a kr)zös hazai lorhckol s igy nem fog

ráérni több nyelv tanulására, hanem boldognak fogja magát

érezni és meg is elégszik vele, ha anyanyelvén erényt, vallást,

gazdaságot és egyéb, az kín-ébe tartoz(') dolgot tamilhatott, —
azért bárcsak olyan segédeszközökrl tíirténnék gondoskodás,

melyekkel népiskolákat lehetne felállítani, hogy ez által az

annyira szükséges czélokat az eddiginél jobban meg lehessen

valósítani, a mi nem csak a konzisztoriumnak, de az egész pap-

ságnak és a nemzetnek, st bizonyára () felségének is régi

óhajtása.

Ha végtére Mélt(')ságod jcmak látná, magának a jiapság-

nak véleményét is meghallgatni ebben a {Jologban, a konzisz-

torium aiia kéi-j Méltóságodat, hogy az erre a czélra összehí-

vandó egyiiázi zsinatra az engedélyt legfelsbb helyen kieszkö-

z<"iliii méltóztassék.



A balásfalvi iskola és a tanuló ifjúság hatása a negyvenes

évek mozgalmaira.

Hogyan jellemzi ez ifjúságot Baritiu ? A hazafias és simulékony magyarba-

rát szellem a század els három tizedéhen a mindkét felekezet román klérus

tagjai között. E szellem az újjászervezett balásfalvi iskola hatása következté-

ben megváltozik. Ez iskola tíj tanárai. Barnutiu és mködése. Cipariu és a

tervezett balásfalvi rónán lap. az ..Organul Luminarei". Cipariu nyelvészeti

munkásságának jellemzése. Latirian Trehonián „Tentamen criticuma". A bah's-

falvi tudmányos és irodalmi iskola jellemzése. Ez iskola politikai czélzatokat

követett. Maiorescu bírálata. Barnutiu szelleme éreztetni kezdi hatását a balás-

falvi iskola tanulósága körében. Az engedelmességet megtagadó papnövendékek

ügye. Ez ügy miatt a tanári kar és a püspök között viszálykodás tör ki. A
püspök és tanárok prének részletes története. A Balásfalváról eltávoUtott ro-

mán ifjúság. A nagyszebeni szász jogakadémia hatása a román ifjúságra.

Barnutiu mint szebeni jogász. A Balásfalváról eltávoUtott ifjúság nagyrésze

a kolozsvári kir. lyceumba megy. Az ifjúság magatartása a kolozsvári kir.

lyceuniban. Popea Nicolae erre vonatkozó tudósítása, melybl kitnik, hogy az

1848/9-ki román mozgalmak elidézi jórészt ez ifjak voltak.

„Ha a magyar ifjúság — irja Baritiu — ^) mártiroknak te-

kintette Lovassyt, Kossuthot és a többit, kik szenvedtek azért,

hogy századuk eszméit magokévá tették ; ha b. Wesselényi

valami hét eszteiuhíig az ország egyik szélétl a másikig a kor-

mány rendííletei (úUm való ellenszegülésl hirdethette, — haaz ifjú-

ság áhítattal és lelkesedéssel hallgatta és szívta magába Szász

Károly és I)(')sa tanárok eladásait, — a román ifjúság sem volt

süket ez idben. () is hallgatta és magába szívta az új eszméket

épen úgy, mint a magyar. ISíJO— 1845 között a kolozsvári kir.

lyceumban, a nagy-váradi jogakadémián !()() s laláii több ro-

') <í. Haritiu : iHldiia 'rraiisilviiiiii'i. I. k«it. iV,V2. 1.
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mán ifjú is volt, kik irmii lauadták meg nemzotiséírokol. Ezek-

nek egy része Maros-\'ási'ii'helyro ment joggyakorlíitnu mások
meg a balásialvi papi seminarinmba léptek be. Azok az ifjak,

kik Balásfalvára a magyar intézetekbl Jöttek, magokkal hozták

azt az ellenzéki szellemet, meh'et a megyei gyléseken szívtak

lelkökbe. A balásialvi seminarinmba is beicrköztek az olyan

köny^-ek, mint Széchenyi „Hitel"-je, Wesselényi „BaUtéletek"-je

és Bölöni Farkas Sándor „Észak-amerikai l'tazása'" s a többi

politikai tartalmú s épen ezért tiltott könyvek is. Majd pedig 1886

óta az ..Erdélyi Híradó'' s azok számára, kik tndtak németül, a

„Pressburger Zeitung", a „SiebenbürgerWoc-henblatfés a ..Blát-

ter íür (íeist", melyek keményen támadták az elnyomó magya-
rismust és végül 1838 után ez az ifjúság román lapot is kezdett

olvasni".

Mikor l88U-ban Bbb püspököt eltemették, Leményi nagy-

prépost a székesegyházban magyar halotti beszédet mondott fe-

lette. 1820-ben pedig ^I(')ga gör. keleti püspök körrendeletl)en

hagyja meg papjainak, hogy ha ezentúl valami ügyök eléadja

magát, ne írjanak román nyelven a kormányszékhez, hanem
magyarul. Hogy pedig ez jövre a magyar nyelv kell elterje-

dése folytán annál könnyebb legyen, meghagyja, hogy a magyar

nyelvet ezentúl minden iskolában, de különösen a szebenitheo-

logiai intézetben tanítsák. A román nemzetiségi írók panaszké-

pen emlegetik, hogy Leményi püsp<")k udvarában kíizíMiségesen

nem lehetett más nyelvet hallani, mint a magyait. Mogy a

papnövendékek inkább szerettek és tudtak is beszélni magyarul,

mint románid. Hogy az esperesek és módosabb papok leányai-

kat magyar városokba küldöttek nevelésbe s azok ott egészen

elmagyarosodtak. St Leményi püspökmég az istentiszteletbe is be

akarta szerintök vezetni a magyar nyelvet. Történt ugyanis, hogy

1841-ben egy székelyföldi gör. kath. pap a lithurgiát románból

a njmánul nem tudó gör. kath. székelyek számára magyarra

fordította. Leményi püspök e fordítás kinyomatására engedélyt

kért a kormányszéktl. A kormányszék azonban azt felelte, hogy

a ritus dolgába nem avatkozhalik, azért hál a püspíik kérésé-

vel forduljon az esztergomi |)iiinásh(iz. .Jellemz, hogy az eszter-

gomi éi'seki liivatalban in'iiicsak ezen döbbentek nieu', hanem
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azt is egész megütközéssel kérdezték Leményitl, hogy „min
joggal használják az isteni tiszteletben a románok a román nyel-

vet" ?^) E furcsa kérdésbl megítélhetjük, hogy Leményi a pri-

mási hivataltól sem kapta meg az engedélyt, hogy a magyar
Hthurgiát kinyomathassa. Akadtak olyan esperesek is, kik az

esperességi gylések jegyz-könyveit is magyarul vezették. Egy
szóval Bbb püspök utolsó és Leményi kormányzatának els
éveiben az erdélyi gör. kath. román klérus körében bizonyos

hazafias és símulékonyan méltányos magyarbarát szellem volt el-

terjedve. Nem is szólva a nagy-váradi egyházmegyérl, hol ez a

szellem változatlanul megmaradt még a nyelv- és nemzetiségi

harezok idejében is egész 1848. utánig. Még csak egy igen jel-

lemz adatot akarok megemhteni a mindkét felekezet román
klérus hazafias szellemének jellemzésére a nyelvharczokat meg-
elz idkbl. Móga püspök 1821. november o-rl keltezett kör-

levelében meghagyja az alája rendelt gör. kel. román papság-
nak, hogy Szent Istvánnak, Magyarország els királyának em-
lékezetét, ünnepélyes istenitisztelettel ünnepeljék meg minden
év augusztus 20-án. Ha pedig akadna pap, ki e rendeletnek nem
engedelmeskednék, azt, mint a felséges császár iránt engedetlen-

seggel viseltett meg fogja büntetni". -)

E hazafias és magyar-barát szellem ellen azonban 1881.

után lassanként ers román nemzetiségi visszahatás kapott lábra

a balásfalvi iskolák azon iránj^a következtében, melyet azok 1831 -

ben történt kibvítésök után nyertek, azon ujabb tanárok hatása

képen, a kik e kibvítés folytán kerültek a balásfalvi iskolához.

Balásfalván ugyanis egész lS31-ig csak egy li osztályos gynma-
sium volt, a papi seminariumot nem számítva. Leményi püspök
ez iskolát 1831-ben a két évesbr>lcsészoti tanfolyaunnal lyccnni-

má egészíteltíí ki és a papnevel intézetei is 4 éves tanfolyam-

mal teljes theologiai fakultássá szervezte. A lyceumnál alkalma-

zott tanárok Barnutin Simon, (^iparin Thimotheus, Marcu
Miklós, linssH Jiniosés késbb V^oer Demeter voltak. E tanárok

') (^uo jiiio uümliir W'alaclii in sacris lingiia vulacliica V

') Jh-. Itarioii l'itsiariit : Dociinionti' in^itrii liniha si Istorin Sihiii

lH8fl. 1!I:í. I.
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közül Barnutiii és Cipariu voltak legnagyobb hatással a romáii-

sásr kulturális ós nemzetiségi fejldésére. A Klein, Sinkai és Ma-

jor rétertül alakított balásíalvi irodalmi és tudományos iskolá-

nak ok voltak az újra szervezi. Szükséges tehát egy kissé velk
behatóbban foglalkozni.

Mihelyt elfoglalta Barnutiu tanszékét a balásfalvi lyreum-

ban, azonnal egy fontos és messzire kiható újítással lepte meg
Balásfalva s azzal együtt az egész erdélyi románság szellemi éle-

tét. Belefogott a természet-jog és a philosoplüai diseiplinák ro-

mán nyelven való tanításába. Lefordította — természetesen kéz-

iratban — az akkor divatban lev német bölcselnek, K rúgnak
összes mveit és azokat magyarázta a balásfalvi tanulóknak.

Különösen a természetjogból tartíjtt eladásaival tett nagy és tar-

tós hatást az ifjúságra s tette magát az ifjúság halványává. Ez

eladásait minden elleges engedelemkérés nélkül kezdette és

tartotta abban az idben, mikor ezt a tantárgyat egész Erdély-

ben egyedül csak a kolozsvári kir. lyeeimiban volt szabad el-

adni s ott is csak a hivatalosan jóváhagyott és engedélyezett

rendszer szellemében.

j^ Hogy mink voltak tényleg azok az eszmék és elvek, me-

lyeket a természetjog kapcsán a román ifjúság lelkületébe cse-

pegtetett, az erre vonatkozó egykorú források nem ismerése,

illetleg nem léte miatt egész bizonyossággal meghatározni nem
lehet, de \\ogj a történelemben, bölcsészetben, jogtudományban

és a politikában min volt álláspontja, azt késbbi müveibl és

mükíidése szellemébl nem nehéz dolog összefoglalóan jelle-

mezni. *Síai;ia János ..Die Rumanen in Ungarn, Siebenhiirgett

und in (ler Bukovina''' czimii kíuiyvének 281. lapján Hanmtiu tu-

dományos és [)olitikai állás|)on1ját a kíivetkez szavakkal jel-

lemzi : ..Baiiiuliu szerint a római kuhiiia örökösei egj'szersmind

örökösei is a r<')niaiak Dácziára vonat koz(') jogainak. .\ i-(')mai

származás, a római szellem, a nunai ny(dv, a riuuai ver, cgvszi')-

val a románnak egész római lénye felkeli hogy lázadjon azon

hallatlan igazlalanságok miatt, melyeket a rcunaiak ivadékai szá-

zadokon át kénytelenek voltak trni. \/. egész iiodahni tevé-

kenység arra való, hogy ennek ameghotránykozásnak energikus

kifejezést adjon. .\ ki ezt 1au;i<lja. iiiiih") : a ki egv oly ÍL'-azságot
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mond, melylyel ez ellenkezik, szintén áruló és a ki oly dolgok-

kal foglalkozik, a melyeknek ezzel semmi közük, az eltéve-

lyedett."

Barnutiu irodalmi fmvének, a „Derepiu puhlicu alii Ro-

mánilorií" (A románok közjoga) czim jassy-i egyetemi tanár

korában irt könyvét tekintik. Ezzel lett állítólag a román jog-

tudomány atyjává. E könyvnek lényegét a következ négy té-

telre vihetjük vissza: 1. a kereszténységet, mivel ez idegen ter-

mészet dolog a római eredet románság szellemére, helyette-

síteni kell a római pogánysággal ; 2. a földbirtokot egyenlen

kell felosztani ; 3, idegen eredet fejedelmet választani veszedel-

mes és ha véletlenül az van, el kell távolítani, ha csak egyetlen

román is kívánja ; 4. Románia legyen szabad állam minden fo-

kon választott hatóságoktól kormányozva ; 5. idegeneknek ne

szabadjon Romániában földbirtokot szerezni s azok bármikor,

ha szkségesnek látszik, kiutasíthatók legyenek.

De hogy Barnutiunak politikai és tudományos iránya meny-

nyiben volt veszedelmes és a román közszellemre megtéveszt

hatású, arról legalaposabban Maiorescu Titus ,,Contra scoalei

Barnutiu" czim tanulmányából gyzdhetünk meg. Maiorescu

e tanulmányában kimutatja, hogy a mit Barnutiu a tudomány

ezekére alatt árult, nem egyéb beteges és zavaros eszméknél,

tudományos szempontból teljesen értéktelen gondolatoknál,

destruktív és kommunisztikus nézeteknél s hogy egész közjogi

rendszere a nemzeti elfogultságtól sugalmazott hazugságra van

alapítva. A férfiú Barnutiu tudományos munkásságáról alkotott

képrl egész biztossággal következtethetünk arra, hogy a még
ifjú Barnutiu természet-jog czime alntt nún eszméket és elve-

ket csepegtetett a balásfalvi román ifjúság naiv és emiatt nagyon

is ibgékojiy lelkébe.

Barnutiu i)éidáját követték Ruasii -lános és Jyocr Demeter

tanárok is. líussii román nyelven kezdette tanítani a világtörté-

netet, valamint Major Péter nyomán a ronulnok történetét is. A
k()i-iiiáiiyszék errl tudomást vett s 1833-l)an LiMuényi jiüspököt

kérdöi-e vonta, hogy miért engedi meg, hogy a balá.sfaK i iski>lá-

ban a világtörténelmet, miiil általános kötelez tantárgyat adják

íilé ? L('iii(''iivi püspök \ ;'ilas/;'ihaii iu-yckrzett :\/. iskola cl j;\ras;U
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megvédelmezni. E védolcinmel úiry látszik a kormányszék meg-

elégedett, mert legalább nincs nyoma, hogy ezután is kifogást

tett volna a világtörténet tanítása ellen. Boer Demeter pedig a

gör. keleti egyház történelmét és jogát adta elö románul a theo-

logusoknak, természetesen Klein és ^hlior Péter müvei alapján

és iskolájuk szellemében.

Tudományos tekintetben azonban e tanárok közül legna-

gyobb hatása ('iparin Thimoteusnak volt. Leményi püspök a

tanárságon kivül megbízta az újra szevezett püspöki nyomda
igazgatásával is, mely tisztében teljes harmínc-z évig maradt

meg, igyekezvén e nyomda segítségével is elmozdítani a román

nyelv és irodalom íejlödt'sét.

A ..Gazeta deTransilvania" engedélyezése arra bírta Leményi

l)üspök(it, hogy is folyamodjék hívei részére egy nemzeti nyel-

ven kiadandó egyházpolitikai és tudományos tárgyú újság enge-

délyezéséért. 1838. aug. 1-röl kelt kérelmét a kir. fkormányszék

ajánlóan terjesztette fel az udvarhoz, honnan azon meghagyás-

sal küldöttek vissza, hogy legelsöbben is szükséges annak tisz-

tába hozása : mi a terve, ezélja és szándéka a lapot kiadó társa-

siígnak V Ki lesz a felels szerkeszt ? Olyan-e ez, a kinek pohti-

kai gondolkozása biztos adatokból ismeretes? Ki vizsgálja meg?
Feltnnek találta az udvar azt is, hogy a püspök az egyesültek

részére kérte az engedélyt, holott, mikor a brassai oláhságnak

engedélyt adtak, szó sem volt arról, hogy az a nem egyesülteké

lesz. Ezt a kormánj'szék a püspökkel közölte, felszólítva t, hogy

a társaság tervét terjeszsze fel. A püspök a társaság tervét 1839.

április 13-án fel is terjesztette.') E terv csekély változtatással

ugyanaz volt, a melyet 1793-ban, a mint láttuk, egy másik társa-

ság akart megvalósítani. ..A társaság— így szól a programm —
a végre ahikult, ln»gy népök erkölcsi és értelmi kimíveléséhez

csekély erejökhöz képííst valamivel járuljon. Munkájáért sennni

ha.sznot nem kivan. A mi haszon lesz, azt a kíiznek ajáidja fel

') Plánum et Scopus Ephemeridum eclesiastioo-polico lilorarium va-

lachico idiomate et charactcribus latino-slavicis cura Societatis et Typis

Typographiae Blasiensis cdendorum. Aláírva in nomine Societatis Timo-

tbeus Cipariu m. p. professor studii biblici et religionis. typographiae

diocesanac Profertus, rodactinnis mcmhriim.
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nj jeles mvek kiadására vagy a szegények és közintézetek fel-

segélyezésére, az év végén teend számbavétel eredményei sze-

rint. A lap czíme .,Nuncius" lenne s román nyelven adatnék ki

Két részbl állana. Az egyik t. i. az egyházi és politikai a m-
veltebbek számára latin betkkel ; a másik, a közismeretterjeszt

a nép kedvéért, hogy többen olvassák, cirill-betkkel lenne

nyomva. A tartalom más hírlapokéhoz hasonló lesz. ígérték,

hogy a politikai és dogmatikai polémiáktól tartózkodni fognak.

A közismeretterjesztö részben a hasznos a tisztességessel lesz

összekötve. Lesznek benne ékes irályii versek, elbeszélések; a

haza történelmét, irodalmát és nyelvét, a mezgazdaságot, köz-

oktatást, új találmányokat stb. illet közlések.

A könyvvizsgálat rendszabályait szigoruan meg fogják

tartani ; névtelen czikkeket nem vesznek fel stb. Óhajtanák a

lelség azon kegyét is megnyerni, hogy Moldvából és Oláhország-

ból a szerkesztk fleg irodalmi lapokat kaphassanak. A szer-

keszt Cipariu lesz ; a lap elfizetési ára népök \agyoni viszo-

nyaihoz mért ; a kiállítás pedig a korhoz ill.

E tervet a püspök a kíivetkez megjegyzésekkel terjesztette

fel : a) A lapért felelsek lesznek a szerkeszt-tanárok, fleg
Cipariu, a nyomda igazgatója, kinek józan gondolkozásáról a

l)spök meg van gyzdve, b) a censor pedig a mind jellemérL

mind tudományosságáról ismeretes ^ÍM^án Konstantin kanonok.

Arra nézve pedig, hogy a brassaiakat, mint nem egyesülteket

említette, kijelenti, hogy nem arra czélzott, mintha annak a

hírlapnak vallásos ezélja lenne, hanem csak azt kívánta hang-

súlyozni, hogy ha a nem egj^esültek, mint kevésbé pártfogol-

tak, a nép mvelését lapjok utján elmozdíthatják, — nekik is

engedje meg a felség, hogy k is ébreszthessék népükben az

olvasási kedvet s a szükséges könyveket megszerezni nem képes

|)apság a lapbí'il kell ismeretek birtokába juthasson ; végre,

hogy a szerkcszlknck a szomszéd oláh rejedcleinségckbl járó

lapok meghozat ;'isi'ira engedély adassék, mivel azokra gyaknui

szükséges lesz rclclni, vagy állíl:'isaika1 niegczáfohii.

\ koriiiáiiyszék május 27-rl ajául(') feltiM'jesztést tett a

kaiiczclláiiához, mely azl jiuiiiis LM-én véleményével i'gyütt a

cs. kir. udvari legfelsöhh rciuiriri és vizsgáló hatósághoz kül(l<»tte
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el. Ez ajánlásra a felséír az engedélyt 1841. október 8-án meg is

adta, mirl a kanczellária a kormányszéket november 4-r(')l azzal

éresítette. hogy felels szerkeszt Cipariu legyen s az egyházilag

megvizsgált lapok a kormányszéktl kinevezend világi cen-

sorhoz küldessenek felülvizsgálatra, szigorúan megtartván a

eensin'ai szabályokat. Kolozsvárott a k()zéppontban nem akadván

alkalmas, románul tudó censor, a lap megjelenése egyre késett,

míg végre 1847-ben „Oryanuln LinniiKtrci" czíin alatt najni-

lágot látott.^)

Cipariu publicisztikai nu'íködése rövid ideig tartó és cse-

kély hatású volt. Egyénisége nem a politikai agitátoré, hanem
a komoly tudósé volt s azért hatása is a tudományos téren volt

nyomós és jelentékeny a román nemzetiségi törekvések fejldé-

sét illeten. O folytatta a Klein-Sinkai-féle latinizáló nyelvész-

kedést s ennélfogva t is tekinthetjük a román irodalomban

etimológiainak nevezett philologiai álláspont legnagyobb hatású

és tudományú képviseljének. I'j irányt jelölt a román nyelv

t(»rténelmének Innulmányozásában, de a kor nyelvészeti tudo-

mányosságának haladásától elzárkózva, mereven ragaszkodott

alioz az elavult irányhoz, mely úgyszólván jogot adott a gram-

matikusnak ahoz, hogy tekintélyénél fogva az él és történel-

mileg fejldött nyelvvel szemben egy saját ellegesen megal-

kotott elvek szerint való nyelvet rekonstruáljon.

Cipariu nyelvészeti munkásságának nyíltan bevallott czélja

az volt, hogy a román nyíílvet „visszavezes.se egy homogénebb
és pi'imitivebb formára,''-) azaz annak latinítását mentl szem-

beötlbbé tegye. Cipariu Kleinnal szemben IVtru Maior állás-

pontját tette magáévá, mikor tiltakozva azon állítás ellen, mintha

a lomán nyelv a klasszikus latinból romlott volna románná,

ránnilatott annak \ ulgár-latin eredetére és azt állította, hogy

ennek következlf'hcii a román nyelv réuibb a klasszikus latin

nyelvnél.

Mén Cipai'iu nyelvészeti munkáságát megí'lzen lépeti

h'l e téren a ( 'ipariuéni'd is iii<lik;ilis;il)li irányban Trvhoniítu

') Jnktth Elrli. «Az erdélyi liirlii]iirodali)ni törtónote lSJ8-ip." 6.'). lap.

•) T. Cipariu: frincijiii do iiinba si do srnptura. Hlaj l^Gr>. . lap.
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Laurian „Tentamen criticum'"^) czím müvével, melyben kísér-

letet tett a román nyelv olyan rekonstruálására, milyen az a Kr. u.

V—XII. században lehetett az lelíogása szerint. Lam'ianu

ezt a rekonstruált nyelvet valóságos nyelvideálnak tekintette, a

melyhez a mai román nyelvet mentl közelebb kell hozni azért,

hogy annak eredeti latinsága mentl jobban kitnjék. Ha a

Klein és Sinkai-féle nyelvészked irány a Budai Lexiconban

mintegy elérte betetzését, úgy ez a Laurian-Cipariu-féle irány

a bukaresti Akadémia Nagy szótárában végzdött a legsajná-

latraméltóbb tudományos csdök egyikében.

„Az irónia fegyvere adta meg, mondja Saineanu, a román

I)hilologiai történetérl irott mvében-) a kegyelemdöfést az

etimológiai iránynak. Az a százados tévedés, a mely az erdélyi

tanárok legderekabbjainak ehnéjét megragadta, saját túlzásainak

terhe alatt rogyott össze. Ha az etimológiai irány Romániában

örökre meg is bukott, születése helyén, Erdélyben hosszasan

éreztette káros hatását. Kevés kivétellel még ma is visszatük-

rözdik az erdélyi írók müveiben. Ott azonban nem szorítkozott

csupán a városok mveltebb köreire, hanem mint valami jár-

vány terjedt el úgy, hogy az utolsó falusi tanító és pap is gon-

dolatait egy oly nyelven fejezi ki, mely egyaránt idegen úgy for-

máira, mint szeikezetérc a nemzeti nyelvtl. A mi leginkább

hozzájárult e szomorú állapotok elidézéséhez, azaz erdélyi hír-

lapok és folyóiratok valóságos macaroni-stilja volt, a nieljTe

több alkalonnnal úgy hívták fel a figyelmet, mint valóságos

veszedelemre, mely magát a nemzet egyéniségét fenyegette."

Tényleg, ha az etimológiai irány gyzedelmeskedett volna az

egész román irodalomban s olyan kizárólagossá lett volna, nünt

a minnek Laurian és Cipariu tervezték, lassanként egy olyan

r(jmán irodalom keletkezett vohia, melyet a román nép egyáltalán

meg nem értett volna s a melynek e miatt a népre senuní nu'í-

vel és nemesít hatása sem lett volna. Így végzdött rövid idö

alatt a jelen szi'i/.ad elején megalakult l'alá.slalx i iskola tudo-

') Treboniana Laarumu: „'roiilaim'ii crilifiim iii (•rigiiioin, derivatio-

luiii el fornium linguuü Hoinanifao in iiti-Hi|iio I lacia vigontis vuIlto Va-

lachicac. Vindoboiinu 184U

'^) Lazar Saluctmu : laloiiu liloloyii'i rDinainv Hiu-uresci lSít2. KI. I.
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iminyos és mívelötlési iránya teljes csfíddf'l. Hogy történetpoli-

likai iránya, a dako-romanismus is biztos és a románsásrra sok-

kal pusztitóbb csddel fog végzdni, azt a jövend eseményei

elbb vagy utóbb megfogják mutatni, mert a hazugság nem csak

a tudományban boszulja meg magát, hanem a politikában is.

A balásfalvi iskolának a nyelv és a nyelvészeti tudomány

nem azért volt szükséges, hogy segítségökkel népöket a kiütura

magasabb fokára emeljék, hanem hogy a segítségökkel felépített

tudós hazugsággal a népbe a dako-román eszmét bevigyék és

megersítsék. Ezért mondja Maiorescu Titusz ép oly elkesere-

déssel, mint igazsággal, hogy a balásfalviak meghamisították

a román etimológiát és filológiát s hogy a román nemzetiség

épületét oly alapra helyezték, melynek k(»zepén nem az igazság,

hanem a hazugság fekszik, „Utóvégre is kénytelenek vagyunk azt

kérdezni, — folytatja Maiorescu erre vonatkozó fejtegetéseiben

— ez uraktól, hogy komolyan hiszik-e, hogy van a tudomány-

nak oly nemzetisége, a mely képes a tévedésbl igazságot csi-

nálni csupán azzal, hogy e tévedés román szerztl származik?

\'agy például a bukaresti tudományos akadémia, mely bármely

uiíívelt országban csak a kr)vetelz tudatlanságnak volna kö-

zéppontja, lehet-e az igazi tudomány góczpontja, legalább a

meddig a Dimbo\ieza habjai folynak V Hogy Cipariu nyelvé-

szeti theoriái, melyek mniden nyugati filológus eltt nem len-

nének egj^ebek a tévedések hosszú sorozatánál, jók és helyesek

lehessenek, akár csak a két Kíikíill kr)zén is? Hogy Barnutiu

közjoga, mely még egy oly jogász eltt is, ki csak a jogtudomá-

nyok elemeibe van beavatva, nem eg>'éb, mint szövedéke a téves

interpretáczióknak s a megbocsáthatatlan tudományos konfú-

zióknak, legalább a y^a/iÍMi partján lehetne a román jog törvény-

táblája? Hogy Praíea-nak, Tawíw-nak, Czichiudeal-nak, Saii-

/pwM-nak, J)ensi(siami-níik stb. iratai, melyek más országokban

kiapadhatatlan forrásai lennének az élczlapok idézéseinek, ko-

molyan elég jók legyenek Ptimnul ur irodalmi olvasók(')ny\'e

számára, hogy abból a román ifjúság elméje táplálkozzék."

Aimak a szollenmek, melyei Barnutiu és társai honosítot-

tak meg a bnlásfaivi iskolában, inegvoll a maga fegy(>lcm

bontó hatása az iskolai éleiben is. 'l^lr1éllt ngyanis, hogy 1843-
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ban Leményi jjüspök által a nagycsütörtöki lábmosáshoz kiren-

delt papnövendékek nem csak ez egy esetben tagadták meg az

engedelmességet, hanem továbbra is oly zavargó és engedetlen

magavisetet tanúsítottak, hogy a püspök kénytelen volt ugyanez

év június 23-ról kelt elhatározásával mind a 12 papnövendéket

kizárni az intézetbl. Hogy ezeket a papnövendékeket a Barnu-

tiutól vezetett tanárok titkos pártfogása biztatta és bátorította

fel az engedelmességet megtagadó magaA-iseletre, kitnik abból

a ténybl, hogy a tanári testület mindjárt az ítélet kiliirdetése

után tiltakozást nyújtott be az ítélet ellen a konzistoriimihoz s

abban a szeminárium rektora ellen a legkíméletlenebb vádakat

emelte.

Ez a tiltakozás, mit a kicsapott papnövendékek érdekében

a konzistoriumot és a püspököt leczkéztet hangon bemiijtottak, fi

volt kezdete a püspök és a tanárok között keletkezett harcznak.

A tanároknak sikerült a prépostnak, Krájnik Simonnak pártfo-

gását megnyerni. Ez a Krájnik Simon volt az, ki 1843-ban a

balásfalvi káptalan azon kérvényét, melyben a magyar nyelv

hivatalossá tétele ellen tiltakozott, aláírta. E házi pörpatvarnak

Uitszó czivakodás csakhamar két pártra osztotta az erdélyi gör.

kath. klérust. Barnutiu és Krájnik valóságos összeesküvést szer-

veztek a püspök ellen, melybe belevonták a vidéki papság maga-
sabb egyházi állású tagjaínak egy nagy részét is. Nemcsak a tar-

tozó engedelmességet tagadták meg a püspöknek, hanem vak-

merségükben odáig mentek, hogy az egyház nevében a püspököt

fpásztori teendinek gyakorlásától eltiltották. A püspök a kor-

mányszékliez fordult tanácsért. Onnan azt a feleletet kapta, hogy
az ügyek megvizsgálására egy kir. biztost fognak kiküldeni, de

a püspök addig is JJarnutiu Simon, Paj) József és Uoer Deme-
ter tanárokat távolítsa el hivatalukból, de alkalmazza ket más
képzettségüknek megfelel állásra. A i)üsijök ez utasítást követve,,

mindnyájokat jövedelmez lelkészi állásba helyezte s tanszékei-

ket más tanárokkal töltötte be.

Az állásukból (^mozdított tanárok azonban ti püspök rende-

letének nem engedelmeskedtek, l'j állásukat nem foglalták el,

lianeuí Halásrulván maradtak, kijelentvén, hogy a piisjtok hatá-

roznia ellen () felségéhez folyamodtak s inUj^ folyamodásukra a
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legfelsbb helyrl választ kajniak. inairukat ténylesres tanárok-

nak tpkintik. Kinevezett utódaikat, mint nsnrjiatornkat írásbeli-

leg tiltották el a tanítástól és az ifjúságot igyekeztek rábirni,

hogy a helyettök kinevezett tanárokat ne hallgassák. A szülk-
nek leveleket írtak, melyekkel ket az új tanárok és a püspök

ellen ingerelték. Különösen Barnutin tnt ki az izgatásban és

az ellenszegülésben. Sikerült is neki tizenegy tanítványát, név-

szerint Béldián Simont, Albini Jánost, //or/osZachenst és Józse-

fet, Mnntedii Jánost, Porutin Tivadart. Snlvianu Vazult, Vitéz

Györgyöt. Punsz Istvánt, JJokis Vazult, Pád IVtert annak kije-

lenté.sére rávenni, hogy k az új tanárokat nem hallgatják és a

városból sem távoznak addig, nn'ü' () felséuétöl a tanárok folya-

modására válasz nem j()n.

A püspök segedelemért újra a kormányszékhez fol^'amo-

dott. Ez pedig az egész esetet felsége tudomására hozta, ki az

ügyek megvizsgálására biztosul Erdélyi ^^azul nagy-váradi püs-

l)ok()t küldötte ki. Mikor Erdélyi püspök 1845. május 6-án Balás-

falvára érkezett, a püspök ellen fellázadt papok, számszerint

ju'iszan, megjelentek eltte. Legelször is kiküldetése ellen írás-

l)en tiltakozást nyújtottak be, melyben fenyeget hangon tiltot-

ták el attól, hogy megbízatásában eljárjon s egyúttal kijelentet-

ték azt is, hogy nem engedik meg a káptalannak az egyházi ala-

])okra és alapítványokra vonatkozó felvilágosítások megadását.

Május 9-én pedig nemcsak ismételték, de egyúttal az esperesek

Leményi püspököt a királyi biztos szeme eltt is eltiltották min-

den püsp("»ki teend gyakorlásától.

A kormánybiztos a látott és tapasztalt dolgokat tudomá-

sára hozta a kormánynak. E jelentés alapján V. Ferdinánd ki-

rály aztán 1845. május 30-ról kelt rendeletében Krdjnik Simon

prépostot, ki a lázadás élére állott, hivataláb(')l letette és minden

élvezett javadalmazásától megfosztottnak jelentette ki. Baruutiu

Simon, Poér Demeter, Moldoidn (iergely, Pap Vazul és X'mY-

falvi Vazul tímárokat pedig tanári tisz1()ktl megfosztotta s ellen-

szegülés esetén ellenítk karhatalom alkalmazását is elrendelte.

Egyúttal a kormányszéket megbízta, hogy a rendelet végrehaj-

tására küldjíin ki új kormánybiztost s melh'je kíizigazgatási se-
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gítséget is adjon azért, hogy a balásfalvi püspöki megyében a

megzavart rendet és fegyelmet helyre állíthassa.

A közigazgatási hatóságoktól támogatott kormánybiztos,

Gaganetz eperjesi gör. kath. püspök a királyi rendelet minden in-

tézkedését végrehajtotta, st azonfelül még Marcii Miklós tanárt

is, ki Papp József nev tanártársára ltt és Koszta János normá-

lis tanítót is elmozdította állásukból és egyiittal a hittani tan-

folyam két fels osztályából kizárt 12 növendéket azért, mivel

kijelentették, hogy az új tanárokat nem ismerik el és nem hall-

gatják. A kizárt papnövendékek között voltak olyanok is, kiket

az 1843-iki zavargás alkalmával már egyszer kizártak, de a püs-

pök kegyelembl, miután javulást ígértek, újra befogadott. A
kormánybiztos áltnl kizárt papnövendékek a következk voltak :

Baternai Sándor, Pc/pp Sándor (késbb Papiu Hilarianu), Pz-íJíí/í

Vazul, Germán Gergely, Marsinai János, Papp István, Axente

János (késbb Axente Sever), Brád Péter, Erdélyi Vazul, Groze

János, Román Konstantin, Mán Gábor. Oly nevek, melyeknek

majdnem mindenikét megtaláljuk az 1848—49-iki román láza-

dás fbb szerepvivi között.

A biztos eltávozása után Pt/jw László, Mikás Flórián, Fopo-

vics József Marosvásárhelyre mentek joggyakorlatra ; Barnutiii

és Boer Demeter pedig Nagy-Szebenbe jogot tanulni. Moldováu

és Krajnik pedig Balásfalván maradtak, hogy ügyöket a kápta-

lan eltt képviseljék. Személyesen azonban sem k, sem az el-

távozottak egyetlen esetben sem jelentek meg a káptalan eltt,

hanem ügyíik védelmezését Schmidt Koiu'ád nagy-szebeni ügy-

védre bízták. A káptalan hS4(). október 2-án teljesen elmarasz-

taló ítéletet hozott s ez ítéletet a primás is megersítette, elren-

delvén, hogy nev(')ket a i)üs])r)ki megye schomalismusából ()ri')kre

kitöröljék. Ez ítélet ellen is folyamodtak, még i)edig O felségé-

hez, kifogást téve az ellen, hogy Magyarország prímásának be-

folyása legyen az erdélyi (ígyházi ügyekbe. A kaiu'zellária v-

f(!l(!bb(!zést felterjesztette ugyan a Felségliez, de onnan 1S47.

rnáreziiis 8-án azzal küldöttek vissza, hogy Ö felsége a folyamo-

dásnak nem adott hely(;t.

A kizárt papníivendékek, kik többnyire a gor. katli. klérus-

han clökcíl és nagvohl) családi összek(")ttetéssel bíró papok fiai
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voltak, elszéledtek az ország külídiböz részeibe s ott magokat

és társaikat, mint az üklözi'itt igazság vértanúit és a püsjioki thi-

kény áldozatait mutogatván, az izgatottságot egyre jobban nö-

velték. Hogy mennyi zavart okoztak az egyház kormányzatában

és személyes kellemetlenséget Leményi püspciknek, az kitnik

egy, a kormányszékliez tett felterjesztésének következ szavai-

ból: ..Kértem volt a magas kormánytól, hogy miután O felsé-

géig minden bíróságnál elveszítették gonosz akaratú rágalma-

zóim ügyöket, nekik örök hallgatást parancsoljon, hogy ne újít-

tassanak fel mindig keg3'etlen káromlásaik által szivem sebei;

de nem teljesíttetett. Fel s alá szabadon járnak most is az ország-

iban s terjesztik az ellenem való epét és gyíílrdséget
;
gyalázzák

nevemet bántatlanul s aláássák püspöki tekintélyemet. Harnu-

tiu elítéltetése óta Szebenben lakik, Boér Demeter, hol ott, hol

Brassóban. Krájnik rryulafehérváron a monostorban él, Moldo-

ván, mint az átkos szövetség lomozgatója, most egyikhez, majd
másikhoz megy, a vidéken izgat, vagy Bécsbe viszi Barnutiu

kollégája kérvényét. így megy ez évek óta megsznés nélkül.

Elégelje meg már a magas kormány — ez egyedidi kérésem —
három év ótai halálnál súlyosabb fájdalmaimat s intézkedjék elle-

neim fell tetszése szerint, de én ket a ftanácsnak a herczeg-

primás által is helybenhagyott ítélete compromissi(')ja nélkül s a

közvélemény ellenére állomásaikra vissza nem helyezhetem." ^)

A szász ifjúság középiskolai tanfolyamát ez idben is a

szászság tiszlán német és latiu nyelv gymuasiumaiban végezte.

Azok azonl)an, kik közpályára szániák magokat, a jogot a kolozs-

vári kir. lyceumban vagy Maros- \'ásárlielyen a híres jogtudós-

tól, Dósa Elektl tanulták. 1840 után azon])an, mikor a szász-

ság magatartása egyre ellenségesebb lett a magyarság nemzeti

törekvései iránt, mozgalom indult meg, hogy Nagy-Szebenben

egy szá.sz jogakadémiát állítsanak fel, hogy a leend szász jogá-

.szok Kolozsvárott vagy Maros-\'ásárhelyt ne legyenek kitéve

a magyarosítás és a magyarosodás veszedelmének. A tervez-

getésbl csakhamar valóság lett. JS44-ben nyílt meg a szebeni

jog-akadémia, melvíiek késbl)! hatása Erdély nfMnz(Miségi moz-

') Jakdli Klek: Szabaiisápharczunk törtónetéhez. 54. ós 55. 1.
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galmaiban nyilván kimutatható. Az ujonan megnyílt akadémia
rektora Müller János György volt ; tanárai pedig Zimmermann
József, Hann Frigyes, Schmidt Henrik és Benigni József. Külö-

nösen Benigni és Schmidt gyakoroltak kizárólagosan osztrák-

német és magyar-ellenes szellem eladásaikkal nagy hatást a

szászságra. Hogy a szászság magatartása 1K48—49-ben csekély

kivétellel egyenérték volt a hazaárulással, ahhoz nagyban hoz-

zájárult Benigni és Schmidt Henrik tanári és publicisztikai m-
ködése. „Ez az intézet nemcsak alaposan képzett és nemzeti ér-

zület jogászokat nevelt — írja SchuUer ^) — hanem a tanár-

testületben a német tudománynak és a szász nép elharczosainak

kicsiny, de nagyon jelentékeny csapatját is szolgáltatta." Azaz
kép nélkül szólva, a magyar-ellenes szeUeimaek tzhelyévé lett

ebben és a következ korszakban, míg 1870 után meg nem ma-
gyarosodott, ületleg meg nem sznt. Ebbe az iskolába ment
jogot tanulni Barnutiu is. Hogy az oláhság a szabadságharcz

alatt teljesen a fhadparancsnokság és a szászok vontató köte-

lébe kapaszkodott, abban Sagmián kívül kétségtelenül Barnu-
tiunak volt legtöbb érdeme, a minek indítékai bizonyára ab-

ban a magyar-eUenes és reakczionárius szellemben kereshetk,

a mit a nagy-szebeni szász jogakadémia eladásain magába
szívott.

Az erdélyi gör. kath. román értelmiségnek különösen az a

része, a melyik polgári életpályára készült, már régebbi id óta

a kolozsvári kir. lyceumban tanult és így a Balásfalváról kizárt

gör. kath. klerikusok egy része is, leszoríttatván az egyházi pályá-

ról, tanulmányai folytatására Kolozsvárra ment. Tudomásom
szerint közülök a következk mentek át a kolozsvári kir. lyce-

uinbu: Papp Sándor, a i/orfos testvérek, Man, Gábor, AxenteAá-

iios. Az a kérdés, hogy min volt ez iskola román ifjúsági'mak

szelleniií s hogy vájjon a l^alásl'alváról átment tanuh'ik révén ra-

gadt-e valami ráabhi'il aszell('ml)öl, melyet Barnutiu ehiadásain

magokba szívtak V

Nicolae ropea, jelenleg iíaráu-sebesi gor. kel. püspök Sa-

gima érsek ..l;;mlékiratai"'-ba!i ') igen érdekes ké[)et fest a ko-

'l IIuikIciI .laliro saclisisclicr Kiiiniifo. iKi. lap.

) MriiKuialiil Ai<liici»is<o|iiiliii si .\U'tn>|iulitnliii Aiuiri'iu lianm tlo

26
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lozsvái'i román irjúsácr e korbeli érzelmi állapotáról. Maira is

kr)ztök nevelketlett iöl, söt kztök vezérszerepet is játszott, —
tehát klasszikusabb egykorú tanút, mint öt, nem beszéltet-

hetnénk.

..A legels lépést politikai irányban nioiulja Pojiea idé-

zett mvében — kezdetét a mi nemzeti és politikai mozgalma-

inknak ebben a korszakban — a mit nemzeti büszkeséggel kon-

statálhatunk — annak az ifjúságnak k(")szonhe1jük, mely akkori-

ban az ország különböz tanintézeteiben folytatta tanulmányait.

Mint kezdeményezk különíisen a maros-vásárhelyi kir. tábla

kanczellistái vagyis joggyakornokai tntek ki, a kiket némely

értelmes és nemzetiségökhözh románok támogattak, mint Pum-
nul Áron balásfalvi, késbb bukoviniai tanár, felébresztöi az

ottani testvéreknek is, — Mikes Flórián kolozsvári ügy\^éd, kit

késbb a magyarok elfogtak, Buteann János abrudbányai ügy-

véd, kit a magyarok 1S4S í)-iki mozgalmukban kivégeztek és

még egynehányan mások az ország más részeiben."

„Nem lehet tagadni, hogy a nemzeti érzés a románoknál

ez idben még csak bölcsejében szendergett, mert hiszen 18-ks.

eltt nem sok idvel kezdett esak fejledezni és akkor is szét-

szórva a nagyobb román kíizéppontokon, mint Balásfalván,

Szebenben és Brassóban. Ez utóbbi helyen a ..Foia Duminicei'",

— de különösen a ..Gazeta de Transilvania'" megalapítása óta.

Az 1843—1846-ig terjed idszakban — mikor e sorok írója a

kolozsvári lyeeumban tanult — még nagyon sokan voltak az

odavaló román taiud(')k között, kik megírni és olvasni sem tudtak

románul, — st még olyanok is voltak, kik román könyvet még
csak nem is láttak. Egynéhányan kfizülök, különösen az Erdély

távolabbi vidékeirl valók, a szolnokiak, a kvárvidékiek leg-

többnyire még magok között is magyarul beszélgettek. Mond-
hatni, val(')ságos szerencse volt a romanismusra nézve, hogy a

kolozsvári román tanulók között, kiknek száma külíinben esak

1S4( l-ben s az azt követ években kezdfíti figyelmet érdeml uk)-

don nni, volt egynéhány brassai ifjú, ígv küliMioscn Konslan-

Siaffuna .saii Inptrlc nntiorialc-iKiliticc jilc ritmruiiloi- ISJI lS7.'i. <lt' Nicolno

I'<.|H.ii. Toniiil I. Siliiiii ISNÍt. .'{S. rs k.iv. lapnk.
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tin Secareanu és Konstantin G. Joanu, kiknek szülei jóm(3dú

kereskedk voltak s kik így jobb családi nevelésben részesül-

tek, mint a többi román tanulók. Ezek már hazulról magokkal
hozták a román nemzetiségi érzést és függetlenebb szerepet is

játszhattak társadalmi helyzetüknél fogva. Barátságot kötöttek

az elkelbb magyar és német tanulókkal s ezen a réven bejára-

tosak lettek a kolozsvári jobb körökbe, s végre, a mi mindennél

fontosabb, anyanyelvükön beszéltek mindenütt és minden tar-

tózkodás nélkül, st némi nemzeti büszkeséggel, a mely felbáto-

rította a többi félénkebb románokat is, a kik anyagi helyzetük

szkössége miatt különben is visszavonultabb életet éltek s ezzel

gyorsították, a mennyire lehetett, a nemzeti szellem fejldését a

kolozsvári román ifjúság körében."

„Ily módon a nemzeti szellem fejldése nagyobb mérveket -^
öltvén, nem csodálkozhatunk, ha ebben a korszakban, a mely
korszak különben is a román tanuló ifjúság fénykora volt Kolozs-

várott — tekintve az ifjúság számát és minségét— ha lángra

lobbant lelkesedésükben magukat arra határozták el, hogy egy

„olvasó társaság"-ot — talán az els olvasó társaságot az összes

románságban — alakítanak és ezenfell „Aurora" vagy ..Dióra"

(Zora) czímmel egy irott folyóiratot (lehet, hogy szintén a leg-

els eféle folyóiratot a románság körében) a lelkes Papin llarianu

(akkor Pap Sándor) ^) és ezen sorok írójának szerkesztése alatt.

A társaság tagjai közül, kik mind a bölcsészeti és jogi tanfolyam

hallgatói voltak, a következ nevekre emlékezem : Jancii Ábra-

hám, késbb a .,havasok királya," Papin Darianu, Rosca Péter,

Pinciu János és Amos, Tordasianu Sándor, a Hodosiii testvérek,

Gaitdn Hukur, a Hosesciu-k, a Buteanii-k, Baloméri János,

liatiu ,]íinos, Múnu (Jál)or, Pop (Moidován) Simon, Pop Máté,

Tóbiás Dénes, Páncz Konstantin, Orosz alias Russu János, Brofe

JYíter, Román (iyorgy, Vláfl Miklás, Carpoiisiann, ('ctsian

(Kásay), Cacorán, Armatu, Verze<( Jeremiás, Popva Kadu,

Axenle János (késbb Sever), Moya .lános, Moija Zakariás.

Milidlf/t (lyiila, Simouis slh. A társaság eln(')ke Jiohaczcl Sáiulor,

(jelenleg nyiigaiiiiazDtl kcríiicli rökapiláiiy) volt."

') A Balásfulvárnl jött kiisaputt klerikusok közül való volt

'JG"



— 404

^ „Jouuescu Sicolae, l\oniánia volt minisztere, joltMcg u

i'inán akadémia és a parlament tagja, mikor tanulmányai befe-

jezésére Parisba ment, Kolozsvárott is idzött egy pár napig az

ottani román tanulók körében s a lelkesedéstl egészen el volt

ragadtatva, mikor nem remélve, ily nemzeties szellemet s irány-

zatot talált a kolozsvári román tanulóság körében. A társaság

tagjai irodalmi üléseket tartottak, kíuiyvtárt alapítottak és nem-

zeti irányban egymást buzdították, azokat jtedig, kik nem tudtak

írni és olvasni románul, oktatták a román nyelvtanban és a títr-

ténelemben, st az ..Aurorá"-t olva.sás végett elküldritték még a

maros-vásárlielyi kanezellistáknak is. Igazán öröm volt látni,

hogy azok az ifjak, kik elbb még román könyvet sem vettek

kezökbe, most mint hordozzák hómd^ alatt il/f//or Péter históriá-

ját, nem tudván tle megválni. Egyszóval, az érdekldés aromán

nyelv és a román könyvek iránt s a nemzeti lelkesedés soraik-

ban tetpontra hágott.''

„Még egy kiUíUKis esetrl kell itt megemlékezni. Szoká.sban

volt akkor is, mint ma, hogy a tanulókat ünnepélyesen temessék

el és a sírnál beszédet mondjanak, de csak magyarul. Lehet,

hogy elbb az ily beszédeket latinul tartották s kizárólagosan

magyarul csak az akkori idk szokásainak meglelelen. Tiirtént,

hogy a jogi tanfolyam utolsó évének egy román nemzetiség

tanul(íja, Mihályi Gyula, fia Mihályi esperesnek és késbb balás-

ialvi kanonoknak — meghalt. Igen derék és kitn ifjú volt.

A lelkes román ifjak elhatározták, hogy ez alkalommal a sírnál

románul fognak beszélni. A beszédet e sorok ín'ijának kellett

tartania. De mi történt I A mint az els román szó elhangzott,

zúgás, kiabálás és rettenetes zaj tíirt ki a magyar tanul(')k sorai-

ban, a kik rárohantak a szónokra, hogy kezébl kiragadják a

beszéd szíivctrét. De a román ifjak sr'm állottak íisszedugott kéz-

zel. .,Xe hagyjatok !" — kiáltá a szónok. — ..Xe félj I" volt rá a

válasz a románok részérl, kik mini megannyi oroszlán tíirtek a

sokaságra, szidván, lökdösvén és hát rátolván okot s aztán fal

gyanánt fogták k("»rül a szónokot és biztatták, hogy csak foly-

tassa beszédét. Ekkor láttam, hogy micsoda bvös és ellenáll-

hatatlan frt tud kifejteni a lelkesedés, mely egy pillanatia képes

lenne hegyeket elmozdítani helyébl. A szónokot ezután is egy
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párszor félbeszakították, de azért a román ifjúságtól, mint test-

röktl környezve, beszédével együtt haza mehetett. így védték

meg társai a magyarok fenyegetéseitl, kik dühökben meg akar-

ták verni és beszédének szövegét kivenni kezébl. Késbb is

voltak e beszéd miatt kellemetlenségei, mert ez ideig nem hall-

ván nyilvánosan román szónoklatot, a román szó Kolozsvár

magyar közönségének akkor nagyon fülsérten hangzott. Azon
ürügy alatt, hogy a beszédben államellenes kifejezések is voltak,

az akadémiai tanács is foglalkozott vele. ]\Iagyarra lefordítva, a

kormányszékhez felterjesztették s talán ma is ott van eltemetve

valahol a kormányszéki levéltár porában."

„Indíttatva éreztem magamat, hogy ezeket a dolgokat ez -t~

alkalommal felemhtsem, mert róluk idáig senki sem emlékezett

meg s nem is hiszem, hogy valaki ezután is valamikor feljegyezze,

mert ez idbl való harczosaink száma nagyon megfogyatkozott,

s hogy velk együtt mindezek a feledés örvényébe sülyedjenek,

nem hiszem, hogy a román irodalom és történelem érdekeinek

megfelelk legyenek. Mert akármilyen csekélységnek látszassék

is mai napság a kolozsvári akadémiai ifjúság e vállalkozása,

mégis a nemzeti fejldés szempontjából örökre megbecsülhetet-

len marad s még inkább azon nagy haszonért, melyet maga után

vont szemben a késbb bekövetkezett nevezetes politikai ese-

ményekkel. Elég annyit mondanunk, hogy ezek az ifjak mind-

annyian aktív részt vettek az l(S48/9-iki nemzeti mozgalmakban.

<3k kezdeményezték és rendezték a híres Tamás- vasárnai)i gy-
lést I^alásfalván ; k ébresztették és lelkesítették a román
népet, k tettéiv ki életíiket halálos veszedelmeknek, st többen

cgy(!nesen halált is szenvedtek, hogy megmenthessék a román

fajt. Röviden még csak annyit mondhatok, hogy ezek az ifjak és

vállalatuk valóságos melegágya és fészke volt a roináti nemzeti

szabadságért küzdk csoporljának."



XI.

A nép mozgalmai.

B. Gcrbujcr cfiy jcUciuzö íi;/ihttkozai(i. Érdéit/ kormámjférfim makacs kouzrr-

vatk'izmusokban félreismerik a helyzetet. Az úrbér állapota IT'Jl után. Az
181'J-iki Cziráky-félc urhéri bizottság. Az ellenzék tiltakozik a tcn'be vett úrbér

ellen. Az ellenzék diadalt arat. Az úrbér ügye az IS34., 1837., 1841-iki ortizág-

gyiiléscn. A magyar nemesség helytelen szempontból tekinti a jobbágymg hely-

zetét. Ennek káros következményei. Az lS.12-.Vi-ki országgylés úrbéri tervei.

Elbb a kormány sürgette az úrbéri reformokat, most pedig ii késlelteti. Mi
volt eniwk az oka Y A kormány, mint a jyarasztság pártfogója. E szerep ki-

játszása a nemzetiségi kérdésben. A jogegyenlség, mint a nemzeti egység

feltétele és elmozdítója. Erdélyben a nemzeti egység egyik legersebb feltétele

a Magyarországgal való unió. B. Wesselényi az unió érdedében veti fel a

Részek egyesítésének kérdését. Erre vonatkozó tevékenységének vázolása. Az
unió üyyc az erdélyi országgyléseken. A szászok ellenzik az uniót. í. Ferencz

ezért megdicséri ket. A szászok között az unió ügyében két párt alakul. E
pártok egymással való harcza. Az unió és a románok. A „ Gazeta de Transil-

vania" magatartása ez ügyben. A havasi románság elégedetlensége. B. ITes-

selényi figyelmeztet a növeked veszedelemre. Felismen a román nemzetiségi

mozgalmak kulturális jetlegét. Orvoslásukra progranimot ád. E progranim

Ismertetése. Wesselényit azonban nem értik meg. A zalathnai uradatomheli

jobbágyok pöre. Varga Katalin szereplése. Elfogatása. E mozgalom jellem-

zése. E mozgalom az 1848/0-iki események elkészítje volt. Az IS-lH-iki úrbéri

törvény története és ismertetése.

1S47 május havában történt, hogy Brassó és Szcbon Xi'iro-

sok Cjüry (ittagú küldíittsóí'oi inoncsztollfk l^resbe azzal a kérós-

sül, hogy a Ahigyarországon építeni kezdett vasutat vigyék be

Erdélybe is, még pedig úgy, hogy érintse Brassót és Szebent is.

A küld<')ttség at(ihl)i kíizí'itt felkereste b. (ieringert is, a ki késfíbh

Magyarországon meglehetsen ismeretessé tette magát hazánk
újabb történetében. B. (íeringernek az anyja szeheni szász pol-

gárlány volt s ezért gondolták, hogy a nagy befolyású férfi nem
fogja |)á rí fogását nieirvonni Szcbcutöl. Mikor a kíiiditttség eUl-
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adta kérését, nem szólt semmit, hanem csak felütötte az orrát,

mint az aaár s elkezdett a IcTCgöben szaglászódni s aziitán a

bámiüó küldöttséffhez e kérdést intézte : -Uraim ! Nem éreznek

önök a levegben valami knlönös szagol "?" — _Nem, biiró úr I~

felelének a senunit sem sejt küldöttek.^)

Xem csoda, ha a jámbor szebeni és brassói burgerek nem
éreztek semmi különöst a levegben, hiszen grv'f Teleki József

kormányzó és báró JósikaSamu kanczellár sem éreztek semmit,

pedig ez idben Erdélyben is tényleg szaglott valami nagyon
ersen a levegben. Ama -Bizonyos Pimktomok" : _ lig

szilárdul állottak, mint az erdélyi szoeziális rend mei:_:-_:./....:at-

lan alapjai. A szabadelv és modem gondolkozástól áthatott

ellenzék Erdélyben sokkal több nehézséggel küzdn, mint

Magyarországon s igy lassabban is foglalhatott tért s tehetett

szert befolyásra- Az 1841—t3-iki országgylésen az öreg Jléhes

Sámuel professzor, midn szóba hozta _a nemességnek az adó-

fizetésben résztvevését," még rosszabbul jjirt, mint Nagy Pál az

lí?OÍ>-iki pozsonyi országgylésen, midn azt találta mondani,

hogy jó volna már egyszer valiunit tenni az adózó nép érdeké-

ben is. Nagy Pált, mint bolondot kikaez;igtíik. Méhes Siimuelt

pedig Csfrey Miklós kormiinyszéki tíináesos inditv;inyiira majd-

nem pörbe fogták. St ISll-töl I84l>-ig még rosszabbidt is a

helyzet, mert hiszen Jósi' -^ i azért viill
' '^-' ' ü a

kani'zeUársiígra, hogy n: _ .:e. és ha lo: . . _ - - lui-

sitse a mindinkább lábraka}^Hi> ellenzéki és szabadeh' anmilatot.

Ó rendezte és vezette az 1S46—7-iki országgylésre a valívsztá-

sokat s így aztán nem esodiükozhatunk. ha a konzervativek jel-

szava : -Erdélynek nem lehet szabadelv úrbéri ti»rvénye~ az

országgylés úrbéri törvényeiben l>etú szerint való megtestesú-

lésr*^ talált."

Hogy az úrbér dolgaiban az 1791 -iki orsziurgvlésen mi

történt, azt látmk. Az úrbér ügyében kiküldött bizottság; elkészí-

tette a mag:! úrWri tervezetét melyet egy lSl>i) í M leirat

meghagyása értelmében az 1810 11-iki ors ... s vult

hivatva tárgyalni és elfogítdni. A bizottság javaslata tényleg az

') Atn'/tN ls!ori» Tríiisilvanici. I kot 640. *s <'.|7 I.
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1810/1 l-iki or.szágorylés elé is került, de ezen ;iz országííyü-

lésen az úrbér tárgyában nem történt egyéb, mint annyi, hogy a

június '2(\-{\n tartí^tt ülés kimondotta, hogy kr)zelebl)röl az úrbéri

javashitot is tárgyahis alá veszi. Ez azonban nem történt meg.

181 1 után tudvaleven egész 1834-ig országgylést Erdélyben nem
tartottak s így azúrbérügye sem kerülhetett ez idö alatt ország-

gyi'ilési tárgyalás alá, A kormány azonban nem nyugodott bele

a statusquoba, hanem kísérletet tett, a régóta sürgetett úrbért

rendeleti úton behozni.

1819. május 17-röl kelt 1(377. számú kir. rendeletlel ö fel-

sége külön e czélra adott utasításokkal ellátva, az úrbér behoza-

talához szükséges elömimkálatok elvégzésére gróf Cziráky

Antal udvari kamai-ai alelnök eln()klete alatt egy bizottságot

küldött ki, melynek tagjai Geöcz Lászl('> kamarai, Géczi István

helytartósági tanácsosok és gróf Majláth ( lyörgy pozsonyi alis-

pán voltak. E bizottságnak feladata volt, a leend úrbér alapjául

Erdély minden egyes vármegyéjében szigorú vizsgálat alai)ján

összeírni az egyes jobbágytelkeket, megállapítván azoknak nagy-

ságát, és a tényleges jobbágybirtokokat elkülöníteni az allixliális

birtokoktól. A Mária Teréziától kiadott .,BizouijOf< Fiinktiunok"

-

nak, a mint láttuk, az volt a legnagyobb hibája, hogy a jobbágy-

telkek nagyságának megállapítását ..a földesúr okosságára"

bízta. Ennek következtében igen sok földesúr, hogy feles munka-
ert nyerjen allodialis IVUiljei müvelésére, a jobbágytelkeket

igen elaprózta, úgy hogy azon jobbágytelkekbl, a melyekbl egy

jobbágv trheten megélhetett, két, három jobbágytelket is

csináltak. A bizollság feladata e miatt az egyes kolonikalis és

allodialis biliokok tényleges nagyságának megállapítása voll

azért, h(»gy ennek alapján a jobbágylelkek helyi viszonyokhoz

mért nagyságának megállajtílására czélszerü kategóriákat lehes-

sen felállítani.

A tervbe vett ui-barium leljesen olyan lett volna, mint a

Magyarországon ez id szerint érvén5d)en volt úrbér. Nagyon
figyelenu-e méltó és érdekes, hogy a kormány e tisztán (M-délyi

ügy elintézésére olyan bizottságot küld<it1 ki, melynek egyetlen

tagja sem volt erdélyi.Már maga ez a körülmény is visszatetszést

kellett az erdélvi rendek koréhen, mert az uchar részérl .sért
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bizalmatlanságnak tekintették, még a kormánynyal tartó körök

is. Az ellenzék pedig a fiatal Wesselényi Miklóssal élén a vár-

megye-gyléseken határozottan tiltakozott a bizottság ellen,

azon a czímen, hogy a kormánynak nincs joga az úrbért ország-

gylésen kivül egyszer rendelettel behozni. A bizottságot azon-

ban e tiltakozással nem zavarták. Megkezdette munkálatát és

folytatta fennakadás nélkül, míg 1820-ban be nem végezte.

Úrbér azonban most sem lett, mert az 1820-iki magyar esemé-

nyek hatása alatt felsége az eléje terjesztett mmikálatot azzal

a megjegyzéssel küldöttele a kormányszékhez, hogy ez a leend
úrbér alapjául szolgáljon akkor, a mikor az úrbér ügye törvény-

hozási úton fog szabályoztatni.

A bizottság munkálatai tehát egyelre ad acta tétettek,

mert a mint láttuk, bár a tárgysorozatba fel volt véve, az úrbér

ügyében sem az 1834-iki, sem pedig az 1837—8-iki országg^'lé-

sen nem történt semmi. Az 1841-iki országgylésen sem történt

egyéb, mint bizottsági tanulmányozása az 1796-iki úrbéri terve-

zetnek és az 1820-ki Czir;iky-féle munkálatnak összehasonlítása

mindazon intézkedésekkel, melyeket e tekintetben a magyar-

országi törvényhozás életbe léptetett. Az országgylésen már
igen tekintélyes jjárt volt, a melyik a kor szellemének megfelel

úrbért akart adni Erdély jobbágyságának is, de a kormánynyal

tartó konzervatív többség, a mi az idk sajátságos jelensége

volt, épen felülrl kapott sugalmazás következtében mereven

elzárkózott minden szabadelv reformtól, s e miatt — mint

Horváth Mihály ') mondja : „ama végzések, a melyek a jobbágyok

<"jnkény elleni biztosításáról és szolgálataikról, továbbá a köz-

munkákról, a f(")l(lesiirak fenyít liatalmáról, visszaéléseik korlá-

tozásáról stb. alkottattak, vajmi kevéssé feleltek meg a kor

igényeinek."

A W'llí. században és a jelen században is egészen Szé-

chényi felléptéig azt láljuk, hogy a magyar rendek az úrbér

ügyében makacs konzervativismusokkal tnnek ki s hogy o

téren minden reformot a bécsi kormány sürget vagy erszakol

ki a rendek akaratának ellenére. Kz a kítrülménv tette lehetvé.

') Huszonöt óv Magyarország; tortóiu'lmóbl. II. köt. 370. lap
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hogy a iiúpszabaflság iránt lulaj{loiikói)en solia sommi úrzékcl

sem tanúsító bécsi kormány útry tnjék fel. mini a nép párt-

fogója szemben a nemességgel. Ennek a makacs konservativis-

musnak az oka az volt, hogy politikusaink a jobbágyság kérdé-

sét egészen Széchényi eszméinek diadalmaskodásáig, mint köz-

jogi és nem mint közgazdasági kérdést fogták fel. Ha <> felfogás

divatja el nem homályosítja apáink szemeit, lehetetlen lett volna,

hogy fel ne ismerjék, hogy hazánk közgazdasági nyomorúságá-

nak fforrása a jobbágy-rendszerre fektetett gazdálkodás. Berze-

viezy volt egyedül, ki ..Dr cottditioiie et imiole rusticorum" v/Ánm

müvében e kérdést tisztán a haszon és a f()ldesúr érdeke szem-

pontjából tárgyalta. () volt az, aki kimondotta, hogy a magyar-

országi i)araszt közjogi állása ellenkezik a gazdasági élet törvé-

nyeivel, i^erzeviczy azonban közömbös volt a nemzetiség eszméje

iránt; azon eszme iránt, mely 1790 után újra szülte a nemzetet

s e miatt nem volt hatása a nemzetre. Ks a nemzet nem hall-

gatott azon ..patriótára, a ki nem erezett semmit a nyelvért és a

nemzetért, a ki csak azt nézte, mely jászol van tele." Ez a nem-
zet, mint Kazinczy monda: ..nem akart austriacussá lenni ma-
gyarból azért, hogy commerciuma legyen." — Min másképen

lett volna, ha Berzeviczy a nemzeti ébredés e korában úgy össze

tudta volna kötni social-politikai reformjainak eszméit a nemze-

tiség eszméjével, mint késbb Széchényi

!

Az 1S8l^ — ()-ki pozsonyi országgylés az úrbér ügyében a

következ reformokat akarta meg\'alósítani

:

1. a jobbágyok némely terhének, mint a kisebb tizednek

eltörlését és a robot oly szabályozását, hogy azt a jobbágy saját

dolgainak elhagyása nélkül végezhesse; 2. a jobbágy magát

örökösen megválthassa és telkét eképen szabad vagyon gyanánt

bírhassa; 8. a jobbágy és ura kíizött ne az uriszék Ítéljen, hanem
a vármegyei törvényszék ; 4. a jobbágyot törvényes ítélet nélkül

elfogatni és akár személyében, akár vagyonában büntetni ne

lehessen és viszont, hogy bárki ellen saját nevében keresetet

indíthasson.

A k(ti inány azonban csak az an3'agi engedményeket volt

hajlandí) mc<radni s nem e^'yszersmind a jogiakat is. Xeni akart

tudni síMinnil az ()rokvállsáL''n'il, sem arn'tl, hogy a jobbágy sza-
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badon pörlekedhessek a vármegyei törvényszéknél. A kormány
tagadó válasza az 1833. november 10-ki ülésen került tárgyalás

alá. Bezerédy, Beöthy, Balog s a szabadelvek jelesei egymás-
ntán keltek fel s tartották a szebbnél-szebb beszédeket, de e

beszédek közül kett emelkedett magasan társai fölé, a Köleseyé,

és a Deáké. Kölcsey ez alkalommal mondott beszédében vissza-

pillantást vetett a lefolyt háromszáz év történetére, hogy belát-

hassa azt a pályát, melyet a kormány a jobbágy-kérdésben állan-

dóan követett és fog követni, A kormány minden törekvése

Kölcsey szerint a lefolyt háromszáz év alatt arra irányult, hogy
magának a néppártfogó czímet megszerezze s ennek folytán a

nép annyira elidegenedett a nemességtl s annyira bízott a kor-

mányban, hogy bár e kormány több rendeletével egyenesen a

népet terhelte s a nemesség e rendeletek ellen a nép érdekében

lépett fel, a jobbágysággal még sem lehetett elhitetni, hogy öt a

kormány nyomja, a nemesség pedig oltalmazza. Azt lehetett az

elzményekbl következtetni, hogy a kormány most a nemessé-

get a jobbágyok sorsának könnyítésére irányzott reform-munkái-

ban segíteni fogja ! p]s mi történt ? a kormány a nemesség tör-

vényjavaslatát visszautasította a nélkül, hogy csak valamivel is

igyekezett volna okát adni ennek a visszautasításnak. St most
még nehezíteni is igyekezik a kormány a jobbágyok helyzetét,

a helyett, hogy könnyítene rajta.

Hogy miért jár így el a kormány, az ellenzék, hite szerint,

annak is megtalálta a magyarázatát s ezt a magyarázatot Wes-
selényi Szatmármegye közgylésén azon beszédében, mely miatt

felségsértési pörbe fogatott, a kiivetkezképen fejezte ki: ..-l kor-

mány nem akarja ezt, tek. Karok és Rendek, mely csalárd dl-

orczát tévén ocsmány képére, kihúzta millió zsírját s most csak

azon várakozik, hogy ezen U millió ezáltal felinuereltetvén. annak
körmei közid o szabadítson ki : ekkor jaj )ickíink ' (ck. Karok rs

Rendek, meri szabad emberekbl rabszolgákká alacsonyodunk "

Ha iicm is igíiz ilyen nyersen és mereven az, a mit az ellenzék

ez idben hirdetett s a minek Wesselényi ily kíméletlen kifeje-

zést adott, de annyi tény, hogy Mécsben nem szivesen látták,

hogy a szabadelv ellenzék a joi)i)ágyság kérdésében méltányo-

sabl) és iiía/.án s/.iliaflaiil) elvíí állás|)(intra lirlyt'x.kedctt, mint
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valalia a brcsi kormán}' bármelyik tnuja is. Az is tóiiy. Imuy a

jobbágyok kell idben való felszabadítása közelebb hozta volna

a politikai matryar nonizcthez, a ncmossóurhoz nemcsak a maiiyai-

népet, hanem a nem magyar nemzetiség parasztságot is, ami me-

gint azért nem tetszett az udvari l'eliogásnak, mert els rangú té-

nyezje lett volna az r»nálló magyar nemzeti állam konszolidáczi(')-

jának, a mit az idöl)en sehogy sem véltek az udvari körökben a

birodalmi egység eszméjével megegyeztethetnek ; eltekintve

attól, hogy a magj'arországi nemzetiségi mozgalmakat lelliiva-

talosan épen e konszolidáczii') m(\<raka(lályozására szították és

pártolták.

Mihelyt a magyar ])olitikában az önálló magyar nemzeti

állam gondolata ii-ányadóvá lett, azonnal ])arancsoló szükséges-

séggé is válott a jobbágyság bevétele a magyar alkotmány sán-

czaiba, azaz a polgári jogok kiterjesztése az állam összes pol-

gáraira. Wesselényi, Széchenyi s a korszak többi szabadelv

pt)litikusai kivétel nélkül meg voltak gyzdve, hogy a nemzet

ereje csak úgy fog minden viharral daczoló hatalommá nhetni,

ha a nép zöme szabaddá lesz. p]s ha szabaddá lesz a nagy tömeg,

egyúttal a szabadság s az ennek nyomában lakadó kultúra ál-

dásainak hatása alatt magyarrá is lesz. vVz gondolatukban a

tömeg szabaddá létele és megmagyarosodása egymást kiegészít

fogalmak gyanánt tnnek fel. Mint Wesselényi magát a „líal-

itéletek"-hen kifejezte, a reform-politika egyetlen igazi ezélja az,

hogy „a csak lakók nemzetté váljanak". A polgári jog elnyeré-

sének feltétele a nemzethez való szinte csatlakozás. Az elérend

czélra nézve nincs különbség Széchenyi, Wesselényi és Kossuth

között, csupán a czélhoz vezet utakra és eszközökre nézve.

Magyarországon ez magától fog menni, ha sikerül a jog-

egyenlséget s a nemzeti áham feltételeit kivívni. Krdélylien

azonban a jogegyenlség kivívása s a lehet alkotmányos bizto-

sítékok nem elégségesek, mert itt a magyarság kisebbségben

van az idegen nemzetiség tömeggel szemben. iM-délyt csak úgy
lehet megmenteni, ha az ersebb Magvarországgal egyesül.

Erdély iiiii«'»ja Magyarországgal tehát kiválóan nemzeti icleiíl-

.ség kérdés is. I*]z a megcryzdés teszi Wesselényit az nni()

félelmet és gáncsot nem ismer lovagjává. Az unió e miatt poli-
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tikájának sarkkövét alkotta. Ugy volt meggyzdve, hogy ha az

unió létrejön, Erdély megszabadul az elnyomástól, Magyar-
ország pedig ersebb lesz a bécsi kormánynyal szemben. Az
állami egység e kivívása után ersödni fog a nemzeti egység is.

Eltte pedig ez volt a végezel, mert neki is, mint Széchényinek

a nemzetiség ersödése volt a politikában a végs czél.

Még 1830-ban rábírta Szatmármegyét, hogy az unió tár-

gyában köriratot intézzen az országhoz. Azóta folytonosan ez

ügy érdekében mködött Kölcseyvei együtt. De meg lévén gy-
zdve, hogy az unió a bécsi kormány ellenállása miatt csak

hosszas küzdelmek s talán évtizedek után fog bekövetkezni, el

volt határozva mindent megkísérteni, mi csak kivívását meg-
könnyíti. Ilyes eszköznek tekintette a részek visszakapcsolását is,,

abban a reményben, hogy ez okvetetlenül maga után fogja vonni

az uniót. „Wesselényi idézte fel a részek ügyét is — mondja
Kemény Zsigmond ^^"esselényírl írott tanulmányában — mely

különben az erdélyi unió kérdésétl soha külön nem választatott

volna. A szónoklatok, melyek e tárgyban hatást gerjesztettek,

az általa gyjtött féhg igaz, félig csalfa és gyakran rosszul

magyarázott adatokkal voltak folczifrázva, st Kölcseynek az

.,Athenaeum"-ban közlött híres czikke is a feldolgozáson kívül

Wesselényi szellemi tulajdonának mondható." Az igaz, hogy

Wesselényi hozta napirendre az 1832—6. országgylésen a

részek kérdését és hogy a visszacsatolás eszméjf testet nyert

még ez országgylésen, azt az kitartó izgatásainak és Kölcsey

remek feliratának és szónoklatának tulajdoníthatni ; de nem
szabad felednünk, hogy Wesselényi eszméjével sem maü-ára,

sem pedig Erdély ellenzéki vezér-politikusainak felfogásával

ellentétben nem állott A részek ügyében kifejtett politikáját a

lángesz és sok ohlalú mveltség Szász Károly nemcsak helye-

selte, hanem a jogtörténeti adatokat egyenesen is adta Wesse-

lényi közvetítésével Kölcseynek. Kernén}^ Dénes, kinek nemcsak

szónoki képes.ségc, hanem közjogi és politikai ismeretei is

nagyobbak voltak, mint Wesselényié, ép úiry helyeselte eljárá-

sát, mint a higgadt, tapintatos és eszélyes Hetlilcn .lános.

A részek visszakapcsolását már az 171)1 -iki országgylés

elrendelte, de a kormány soha.sem hajlottá végre; iMindii: a/.
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erdélyi rendek beleegyezésétl tette tüirgövé. Az l^iL'5-iki ország-

gylés az elleges sérelmek közé vette tel, de ig^'ekvései siker-

telenek maradtak, épen mint az 1830-iki országgylésé is.

Kölcsey feliratál)an, melyet 1888. január 8-án olvasott fel, meg-

gyz dialektikával mutatta ki, liugy a visszakapc-sulásl Erdély

kihallgatásától nem lehet függvé tenni, hanem a már alkotott

törvények alapján haladéktalanul végre kell hajtani. Az unió

helyreállítása végett össze kell hívni az erdélyi országgylést is,

hogy ig.v ez ügyben a két országgylés tárgyalásait megkezd-

hesse. Wesselényi azonkívül leveleket írt az erdélyi vármegyék-

hez, hogy tegyék az ügyet megyei tanácskozások tárgj^ává.

E levelek eredménye az ln, hogy gróf Teleki Domokos meg-
jelent Pozsonyban, mint a négj* részbeli megyének küldötte egy,

a magyar országgyléshez ezímzett levéllel. Wesselényi azt

akarta, hogy a levelet a nádor vegye át s az országgylés rög-

tön tegye tanácskozás tárgyává. A nádor átvette Telekitl a

levelet, de tanácskozás tárgyává tenni nem engedte, azt állítván,

hogy az 1791-íki eset erre praecedens nem lehet, mert ez csakis

az akkori zavaros idben történhetett meg ; de megígérte, hogy
a királynak átadja. Az erdélyi országgylés, híven eddigi szere-

péhez, tiltakozott a partium visszacsatolása ellen és az erdélyi

kormányszék megakadályozta az egyoldalúan hozott törvény

végrehajtását.

A részek visszakapcsolásának kérdése révén került Erdély

és Magyarország uniója a két országgylésen szóba. Magyar-

ország rendéi az 1843—4-iki országgylésen ötödikszer írtak fel

a királyhoz, hogy az egyesülés eszközlésére egy országos bizott-

ság küldessék ki. Az unió ErdélylxMi ITÍH után pozitivebb alak-

jában az 1884—5-iki országgylésen került napirendre, a nélkül

azonban, hogy törvényhozási akczió tárgyává lett volna. A szá-

szok azonban már akkor ellene foglaltak állást, a miért aztán

I. Ferencz meg is dicsérte ket. „A szászok derék emberek —
monda az országgylési küldíittség egyik nála tisztelg szász

tagjilnak, a brassói Transch .íózseinck — meg vagyok velíik elé-

gedve. Követeik az országgylésen szilárdul tartott;'ik magokat.

Higyje el nekem, hogy ha egy kisebb test egy nagyobbal egye-

sül, akkor a kisebbik elvész. Ei'délvnck Mnirvarorszáiríjfal Viil(»
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egyesülésébe nem fogok soha beleegyezni. ••\) Ez országgylés

után az unió kérdése a napi sajtó egyik kedves thémája lett

Lassanként a szászok között két párt alakult. Az egyik párt,

élén a brassaiakkal, hajlandó volt az unióra, de oly feltétel alatt,

hogy abban a szászoknak külön állása és kiváltságai a magok
egészében biztosíttassanak. A másik párt, a szebeniek Benigni

és Schmidt jogakadémiai tanárok vezérlete alatt a leghatározot-

tabban ellenezte az uniót. Ennek következtében a szász árnya-

latok között heves hirlapi háború tört ki. Az imió barátjai úgy
gondolkoztak, hogy az 1000 éves együttlét Erdély és Magyar-
ország között annyi tényleges kapcsolatot fejlesztett ki, hogy a

pohtikai különállás ellenére hanyatlása vagy emelkedése a két

országnak teljesen egymástól függ. ]Miután Magyarország

emelkedben van, Erdély a hanyatlás és sülyedés örvényébl

<3sak úgy menthet ki, ha politikailag is szorosabban csatlakozik

^lagyarországhoz. Az miiót ellenzk úgy okoskodtak, hogy az

egységes és német Ausztriának nemcsak Erdély lehet leg-

nagyobb fokú autonómiája áll érdekében, hanem a német érde-

kek szempontjából a szászság különösebb pártfogolása is, míg
az önálló magyar nemzeti államot alkotó Magyarország nemcsak
Erdély eddigi politikai különállását fogja áldozatiü követelni,

hanem a magyar elemet is uralkodóvá teszi az állami élet min-

den ágában, s ha az ily módon fellendült Magyarország meg is

ajándékozza Erdélyt politikai szabadságokkal, gyümölcsöt hozó

társadalmi és közgazdasági reformokkal, de a szász nemzetnek

önálló intézményes nemzeti szabadságai s minden bizonynyal

nyelve és nemzetisége is áldozatul fognak esni. Abrassaiak hir-

lapi orgánuma a „Siebenbürger AN^oehenblatt," a szebenieké

pedig a „Siebenbürger Boté" volt. A magyar királyi szászoknak

nevezett brassaiak azonban csakhamar elveszítették a csatát a

„Siebenbürger Boté" körül csoportosuló császári szászok olli'nó-

ben. „A legkiválóbb politikai tisztviselk — írja Schiller-) — e

küzdelemben kiléptek a csatasíkra, nuxgától értheten a császá-

i'i:ik iiK'llett, és pedig részint a hazai sajt(')baii. részint a bécsi

') HundiTt .lalire siiclisischer Kiimpfo 7U lap.

-) HiiinliM't .laliro siichsisrlior Kiinipfc \0~. lap
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la])okban. a melyeket akkor innen a legélénkebben támoirallak.

Ezek közül kül(>nösen kitnnek Bedeus .lózsef, ki néha tollat is

ragadott, bán') Rosenfeld Lajos Károly, udvari kamarai taná-

csos, egyike az egységes állam eszméje legbuzgóbb és legjelen-

tékenyebb képviselinek, a mennyiben azt meg lehetett egyez-

tetni Erdély autonómiájával. Számos, állása miatt kivétel nélkül

névtelenül megjelent ezikkében Magyarországot, Erdélyt és

Ausztriát érdekl kítzjogi kérdéseket tárgyalt, azonkívül a röp-

iratoknak egész sora került ki tollából, a melyek kíizül csak az

„Ungarns und Siebenbürgens Stellung zurUesammtmonarehie'"

czímüt akarjuk kiemelni, a mely a legjelentékenyebb mindazon

rr»j)iratok közül, melyeknek akkor e tárgyról egész áradata jelent

meg. Rosenield korának tipikus jelensége, képviselje azon fel-

világosult és czéltudatos iránynak, a mely nagyon jól értette azt

a mvészetet, hogy miként lehet urának, népének és a törvé-

nyeknek egyszerre h szolgája lenni. A legelkelbb és legfino-

mabb hírlapíróit népünknek azonban a szebeni jogakadémia

tanári kara szolgáltatta. Az összes tanárok a jogos alkotmányos

álláspontot foglalták el" (azaz unió-ellenesek voltak. Szerz.)

Az unió kérdését a szász és magyar lapok egyenl buzga-

lommal tárgyalták. Az unió védi gyakran hozták fel bizonyító

okid az uni(') szükségessége mellett azt a veszedelmet is, a mi
Erdélyben a magj^arságot és a szászságot a nemcsak egyre sza-

porodó, de jogokat és politikai elismertetést is sürget román
többség részérl fenyegeti. Nagyon természetes, hogy az esz-

mélni kezd románság figyelmét sem kerülte el az unió sokat

vitatott ügye s eimek k<)vetkeztében k is csakhamar állást fog-

laltak. A Supplex libellus valachorum óta a románság politikai

progranunjának els pontja az volt, hogy a románság legyen

Erdély negyedik nemzetévé. E követelést azonban csak a politi-

kailag autonfim Erdélyben lehetett érvényesíteni és nem egyút-

tal a két testvérország egyesülése folytán keletkezett rmálhV

magyar nemzeti államban is, azért tehát az unitinak a priori is

<'ll<'nkf'znie kellett a román nemzetiségi tTirekvésekkcI.

\'olt nu''g egy másik szempont is. Az erdélyi román értel-

miség jól tudta, hogy az oláh fejedelemségekben az orosz és

\i')\ök gyámkodás, meg a görög kormányzás alatt a románság
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nemzeti szellemben val() kifejlése és önálló nemzetté levésé

nagyon kétséges és kuczkáztatott valami. Szükségesnek látszott

szemeikben a Habsburgok szelidebb uralkodása alatt egy román
autonóm tartományt szervezni. Vájjon lehetett volna-e erre alkal-

masabb terület Erdélynél, ha sikerülni fog benne a román több-

séget negyedik alkotmányos nemzetül elismertetni ? — Viszont,

sokan úgy gondolkoztak, hogy nincs oka a románságnak az

uniót ellenezni, mert hiszen Erdély politikai különállásának a

románságra nézve megvan az a káros oldala, hogy elválasztja a

körülbelül számosabb s talán vagyonosabb magyarországi román-
ságtól. A brassai ., Gazeta de Transilvania'" és melléklapja, a

..í'oia pentru minte si inima" épen e szempontból indulva ki.

még az 1848-iki események elestéjén is az itt kiemelt szem-

pontból az unió érdekében több ezikket írt. A románság az unió-

nak csak akkor lett ellensége, mikor politikai vezetése teljesen

a szebeni unió-ellenes szászok befolyása alatt álló Barnutiu

kezébe került.

így erjed, forr és pezseg az 1841-tl 1848-ig terjed id-
szakban minden olyan törekvés, vágj^akozás és eszme, a mi az

184^!/4í)-iki forradalom eseményeiben mozgatója és tényezje
lett az újkor egyik legvéresebb és legszörnybb polgárháborújá-

nak. Erdély konzervatív femberei azonban, mint az lS4G-diki

országgylés eseményei tanúsítják, még a 12-ik órában sem
éreztek semmit a levegben. Meg voltak gyzdve, hogy a három
nemzet és a négy vallás elvére fektetett politikai rendszer alap-

ján kiváltságaik rendületlenül lenn fognak maradni egész a

világ végezetéig. Hogy van egy nagy tömeg, a misera plebs

contribiKMis, melynek lelkében sajátságos érzések váltakoznak,

mely a dolgok rendjével elégedetlen s hogy ez a tömeg épen a

románság, arra még csak nem is gondoltak. lh)gyan is gondol-

lak volna, mikor ennek a tömegn(;k nincs semmi szava a politi-

kában, misera plebs contribuens, mely csak usíiiie ad beiic pla-

citiiiii i'íígiini lürclik. A jogi íikczi(')k, a magyar polilikiisok c

kedves önámítási cs/kozci, ('HVidték p]i-(lély urainak s/.einei elötl

a teiiycgíít valóság szoiiioiii téiiyeil.

Csak egy enibcr látott világosan és sejtette meg aggódó
Ilii/alias lelkével a nagy veszedelmet : W'essohhu/i .MikN'is. .\z

'

21
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erdélyi magyar politikusítk t'Z idben miiidarn'>l. a mii fennebb

elbeszéltünk, nem tudtak, vairv nem akartak tudni stMumit.

Kényelmesebb volt a me^nyugtat(') hitnek elfugadása, mely sze-

lint román értelmiség nincs, a népet pedig mveletlenségénél

fogva figyelembe sem kell venni.') Wesselényi volt ;iz egyetlen,

ki észrevette a román nemzetiségi mozgalom kulturális termé-

szetét s kimondotta, hogy annak orvoslása egyedül esakis kul-

iurai úton és eszközökkel lehetséges. Miután ..Szózat a magi/nr

és szláv nemzetiséi/ ügyében" ezínu'i müvének !^9. és következ
lapjain konstatálta, hogy mennyi ok numkált közre s mennyi
hiba követtetett el arra, hogy oláh népességünk tlünk elhide-

güljön s távoltartassék, így folytatja: .. Ellenben sem nemzet ileg

velünk való egyesítésíikre, vagyis magyarositásukra, sem hoz-

zánk való édesítésökre s polgári érdekeinkhez való csatlásukra

semmi sem tétetett. Néjiiskolák s néi)nevelés által lehetett s

kellett volna leginkább az oláh népességet magyarosítani. Tör-

vényhatóságok sennnit s egyesek is oly keveset tettek ez ügyben
valamit, mi mint csepp a víztömegben, nem is számíthat('). Más-

fell csak a neh.iny év eltt elhunyt egyesült oláh püspök, JJobb

János, egy millió forintra rugó alapítványokat tett tiszta oláh

szellemben — s a magyar nyelvet egészen elmellzö s kizán')

nevel- s tanít('íintézetekre. Az erdélji — és a mennyire tudom
— a magyarországi szélbeli oláh ezrednél pedig minden iskolá-

iban a német nyelv hozatott be. Ha ez tétetett volna a magyar
nyelvre nézve s a helyeit, hogv most azok nagyjára már tudnak

németül, magyarul tudnának, mi nagy közeledés lenne ez nem-

zetiségünkhöz ! így pedig németekké nem lettek és soha nem is

lesznek, de lett a szellemnek, miben neveltettek, azon kr)vetke-

zése, hogy azon gyülölséghez, mit oláh létüknél fogva irántunk

táplálnak, a németek magyarok elleni gyülölsége is hozzá-

adatott."

Krintkezve és eszmél cserélve gleiehenbergi fürdzé.^e alatt

több ott megforduló moldvai és oláhoi-szági bojárral, megismerte

azokat a vágyakai és titkos törekvéseket is, melyeket az erdélyi

'i Zsilinszky MiluiUj: Báró Wessolényi Miklós T-s :i nerazetisógi kór

'IÚ9. Budapesti Szemle. 1895. márcz. (219) 339. I.
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íróktól és tanároktól életre keltett romanismus az oláh fejedelem-

ségek fiatalabb elkelinek lelkébe ültetett, észrevette azt is,

hogy ennek az egyre terjed érzelemnek politikai konzekven-

eziája az irredentismiisnál és a dako-romanismusnál egyéb nem
lehet s ezért mondja idézett mvében, mintegy figyelmezteten :

..Fognak-e nemzetileg egyesülve polgári életet élni és mikor ?

— Európa kétes viszonyaitól s oly sok eseményektl függvén.

a jövendk homálya borítja. De ezen képtelennek épen nem
nevezhet kilátás honszeretet s nemzeti buzgalom által biztos

reménynyé és hévvágygyá lett. Nagyok és messzevágók azok a

tervek, melyeket szemök eltt forgatnak s munkásán érlelnek

Oláhország s Moldova fiai, kiknek egy része közt sokkal több

mveltség létezik s kiket az újabb kor szelleme sokkal inkább

meghatott, mint azt sokan gondolják."

Wesselényi azonban nemcsak a betegséget és veszedehnet

konstatálta, hanem igyekezett i-ámutatni azokra az eszközökre

is, melyekkel a betegséget gyógyítani s a veszedelmet minden

valószínség szerint el lehet hárítani. Az els és legfontosabl)

orvosszer a jogegyenlség, mert ,.ha országunk különböz lako-

sait az egyenl jogok, kötelességek és érdekek egymáshoz kaj)-

csolják, külön nyelvek mellett is alkothatnak tömött testet."

St e szoros kapcsolatban ez a nyelvbeli különbség is elenyész-

hetik, st el is fog enyészni, mert a mi polgárilag jól össze van

forrva, az nemzetileg is össze szokott forrani. Viszont a csak faj-

és nyelvbeli ugyanazonosság a polgári jogok, kötelességek és

érdekek közössége nélkül a szétváltságot, idegenkedést, st az

egymás ellen való törekvést sem képes elenyésztetni."

A magyar nyelvet nem szabad erszakolni, hanem az ide-

gen ajkú gyei-mekek között édesgetéssel, szelíd módon és nem
anyanyelvök ell utasával kell tanítani és terjeszteni. A legalkal-

masabb hely és eszköz erre a kisdedóvó intézet, mert az egész

helység népessége a ki.sdedóvó intézet létrejöttétl számított

húsz év múlva meg lesz magyarosítva; azaz fog tudni magyarul.

Sem szükség, sem czél, hogy az idegen ajkúak auyanyelvüket

elfeledjék.

Idézett niuiikiíjiiban vahiságos uem/etiségi törvényjavas-

latot is készileli, luelybcíi törvényhozásilag kívánta kimondatni.
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hogy a maíiyar nyelv valamiül a tüi vénynek s országos és \ör-

vényhatósáíri tanácskozásoknak, úíív a kr>zigazíia1 ásnak is hiva-

talos nyelve; továbbá, hogy a közoktatás nyelve is a magyar s

hogy ezt a kisdedóvót()l elkezdve az egyetemig minden fokon

egész kiterjedésében tanítsák, a mibl az is kíivetkezik, hogv ;i

lelkészeknek és tanítóknak is k(^ll tudni magyarul. E követel-

ményekkel szemben azonban az idegen ajknak javára törvény-

ben kéri kimondatni, hogy

1) az idegen ajkuakat anyai nyelvöktöl megfosztani s annak

magánéletben s társas viszonyokban való használatát(')l eltiltani

korántsem szándéka; síit ainiak szabados használata ii'j'inl azo-

kat biztosítja. \'alamint

'2) a hozzá kapcsolt Horvát- és Tótországokban, azoknak

törvényesen létez saját nemzetiségét a magyar alkotmány

oltalma s biztosítása alá helyezvén; ez országokra nézve az dl

divatozó nyelv magán és társas életben való használatán kívül,

keblökben való közdolgok s közigazgatás következtében s min-

den hivatalos indokra nézve az eddig ott divatozott s divatoz('>

szokást lontartandónak határozza.

^3i A különböz ajkúak k()zötti viszálykodást károsoknak s

veszélyeseknek ismervén el, az arra valt'> okadást bünr)snek

nyilvánítja. Mire nézve

4) az idegen ajkuakat - legyenek azok németek, tótok.

oláhok vagy más nyelvet beszélk — anyanyelvök magán s

társas k()r()kben val('» használatában akadályozni s azokat er-

szakkal a magyar nyelv használatára szoi'ítani se törvényhat('»-

ságoknak, se egyeseknek nem szabad. Nem külíinben

5) az idegen ajkuakat nyelvíikért s fajukért gúnyolni és

.sért(!ni, azok ellen ingerelni — akár szóval, akái- írásban vagy

tettel tíirténjék is — tilalmas. Másfell
')) a magyar nyelv lévén a törvényhozásnak, k()zigazgalás-

uak s törvénynek eredeti nyelve s ezekben kíizpontosulás s egy-

ség a kozboldogság föltéte : azért a magyar nyelv tíirvényren-

delte használata s terjedése ellen bármin igenleges vagy sem-

leges lucrény. valamint az és az r7.\ b(>szélk elleni ltuvs inger-

lés liltalik."

Wesselényi iicnizcliség-polilikai cszincil koit;irsai ucm
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értették meg s ha j(Jl emlékszem, mikor könyve megjelent,

Széchenyi azt mondotta: ..Azt a népszerséget, melyet Wesse-

lényi eddigi politikai mködésével szerzett, e könyvével meg
fogja semmisíteni." Ha nem is telt be teljesen Széchenyi jóslata,

annyi tény, hogy pusztába kiáltó szózat maradt csupán. Wesse-

lényit nem értette meg a politikai vezetést kezében tartó ifjabb

nemzedék. Egyéniségét tisztelték, de a nemzetiségi aspiráczió-

kat, melyeknek veszedelmességére rámutatott, olyan agyrémnek

tartották, melyeket, ha magoktól meg nem fognak sznni, más
eszközökkel kell elfojtani s nem azokkal, melyeket Wesselényi

javasolt. A mint az id elre haladt s közeledett a katasztrófa,

akként tágult az r Wesselényi s az ügyek élén álló vezérférfiak

között. Lehetetlen volt egymást megérteniök. Csak a katasztrófa

árja hozta megint össze, hogy aztán az újabb csalódás és a még
súlyosabb természet félreértés végleg szétválaszsza egymástól.

Wesselényi aggodalmai, eszméi és javaslatai iránt klönt)-

sen az erdélyiek tanúsítottak kevés figyelmet és érdekldést,

hol nem kevesen gondolkoztak úgy, mint gróf Eszterházy Dénes,

kinek azon nyilatkozatát, hogy Erdélyben csak a magyar tekint-

het embernek, az oláhval ])edig csak úgy lehet és kell, mini

barommal bánni, Széchenyi István, mint Naplójából tudjuk, oly

nagy megbotránkozással jegyezte fel. Az erdélyi urak nem
akartak tudomást venni arról, hogy a románság már régóta

nagyon megunva viseli a jobbágyság jármai, különösen a hava-

sok között, hol a pásztorélet nagyobb szabadságra növeli az

embert, hol az srengetog oly jó búvó helye annak, ki össze-

ütközésbe talált jönni a j)olgári hatóságokkal. Amott fenn az

Krczhegység havasai között, hol I b'ua ésKloskabölcscJe ringolt,

k*'Z(l(!tt(!k feléledni Ilói-a lázadásainak emlékei s valami olyan

lázadás-léh! készüldött lassan, núut a nn ölléx elölt hvajlott.

Hucsum község és a hozzátartozó Cserb, 1/bila, Uiiesnm-

Szász, l'ojána, Mnntár kisk()zségek, továbbá Abrudfalva és

KíM'penyes nagyközségek román nemzetiség lakosai azt állí-

tották, hogy k a régi erdélyi lejedelmektl nyert szabadság-

l(!velok értelmében nem tartoznak robotot teljesíteni a zalatluiai

íiskusnak. A liskns mas véleményben volt s e községek lakosai-

tól a robot leljesilésél követelte. .\ kozséück, támaszkodva ;Uli-
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t(ílagos kiváltság-levelükre, Enyeden ügyvédet fogadtak és por-

iéi igyekeztek meggátolni, hogy a fiskiis kívánságai teljesedésbe

menjenek. A piirt elvesztették s a nyertes nradalmi iirazgatósáa.

számítva az ellenállásra, katonai kaihatalmat kéi-t, hogy jogaiba

visszahelyeztessék. A katonai karhatalomtól támogatott polgári

liatóság 1S87. julins li-án szállott ki Bucsum községébe. A román
parasztok tényleg ellene is szegültek, do a lovasság az ellen-

szegülést könny szerrel szétverte s a hujtogatókat összefog-

dosta. A lokolomposra. Kozma Manassiere száz botot vertek:

a többire pedig kire L'5-<»t, kire öO-et vagy 7ö-öt. így aztán egy

I)ár nap alatt helyreállították a rendet és a román parasztok a

kényszerség eltt meghajolva, mintegy három évig teljesítették

is a kívánt robotot, de ekkor egyszerre úgy tahilták, hogy az

terhes és igazságtalan is. l jra pörölni akartak. Három bizalmi

férfiút választottak mindenik községbl, hogy azok fogadjanak

Enyeden íiuyvédet és a pr)rt folytassák. A zalathnai fiskus azon-

ban földesiu'i joga alapján elfogalta ezeket a bizalmi férfiakat,

akik aztán, mint a nép felbujtói, másfél évet b'tltoltck a zalatlmai

uradalom és Alsó-Eehérmegye brirtr)neiben.

A bucsumiakat azonban társaik szomorú példája nem ret-

tentette el. Más bizalmi férfiakat választottak, csakhogy most

már titokban. E bizalnu' férfiak bementek Enyedre, hogy ügy-

védet keressenek. A véletlen ott összehozta egy Varga Katalin

nev nvel. Elmondották neki ügyeiket és nemcsak igazságos-

nak tabllta, hanem segítségét is felajánlotta, amely a román

parasztok eltt annál értékesebbnek látszott, mert, a mint

mondotta nekik, testvére Bécsben udvari ágens és nagy befolyású

ember. A parasztok nagyon megíirültek, hogy ilyen hatalmas

])ártfogóra találtak. Elvitték magukkal Biicsum-Pojánára; ott

számára lakást rendeztek be s ellátták miiulen szükségessel.

A ..Doamna noastra" (A mi úrasszonyunk) — csak így hívta öt

a környék minden ])arasztja — volt ezután a píiröskod jobbá-

gyok ügyében a k()zve1ít. A zalathnai uradalom többször kérte

a vármegyei hatóságot, hogy fogas.sa el ezt a bujtogató kalandor

-

nt. De ez nem ment olyan könnyen, mert ez az a-sszony mint-

egy' meLd)oszorkányozta az eiiész móczságol. A megyei hatóság

utasította is egv párszor a kozséirek biráil, hogy lógassák el.
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A birák azonban semmit sem tehettek, mert a nép kereken ki-

jelentette, hogy ..csak az fogja el a Doamnat, kinek tíz feje lesz.

"

így élt körülbelül 1843—lKl7-ig Varga Katalin Buesiim-Pojáná-

ban. A parasztok annyira szerették, hogy bár ki volt ellene adva

az elfogatási parancs, de csupán a parasztságtól való félelembl

nem merte a közigazgatás még akkor sem elfogni, mikor lement

Abriidbányára.

..E nép között — írja Friedenfels ^) — a 40-es évek máso-
dik felében újra nagy izgatottság támadt, mely lassankint egé-

szen a kamarai uradalom szigorú m-alma ellen való tettleges

ellenállásig növekedett. Egy lázító telepedett le közéjök s a mi
igazán csodálatos dolog, nem férfi, hanem n, — st mi több,

nem is román, hanem magyar, ki még erdélyi születés sem volt,

hanem magyarországi : Varga Katalin. Elélete mind e napig

sincs felderítve, st a tekintetben sem támaszkodhatunk semmire,

a mibl magunknak ítéletet alkothatnánk, hogy mik voltak

vezérl szándékai ? Különösen Abrudfalva, Bucsum és Kerpenyes

tntek ki az ellenállásban és a fenyeget erszakoskodásban
aimyira, hogy egyetlen kamarai vagy vármegyei tisztvisel sem
mert arra vállalkozni, hogy közéjök menjen és így minden fel-

szólítás, hogy Varga Katalint adják ki s magokat vessék alá a

tíirvényoknek, eredménytelenül maradt. Katonaságot azért nem
küldöttek ki az izgató n elfogására, mert a fbb tisztek ellene

voltak, mivel ismerték a vállalkozás nehézségeit s a várható

eredmény lehetetlenségét, el akarván ekként kerülni a haszon-

talan vérontást és lehetleg megóvni a császári fegyvereket az

eshotleges kudarcztól és szégyentl. Ebben a zavarban s/üksé-

íresnek találták az új gör. kel. püspöki vikáriushoz, a kovili

an-himandritához, Sagiouí-hoz loidulni. ki csak most jöti Er-

délybe, fciszólíixán, litigy papi tekinlélyénél s a román népre

való nagy liefolyásánál fogva hirja lii a iié|it'i az engedelmes-
séuíc. Neki csakngvan sikerült is visszatartani a felizgatott

csajtatokat a bosszul(') kiháui'isoktí'il, illctTtcn várakozásra birni

iiniidaddiu-, iniii poruk cl nem U^v: döliü. \'ari;a Katalin ekkor

i'ijia niegielent a lieuyek koZ(itt sa kedélyek iziiali>lts:iua meuint

') Joseph Betleiis von Scliarlifr;;. 41-1. 1.
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nni kczduU. Kkkm- a buzgó vikáiiiis hízva a iiéprc való luiLr.v

botblyásábaii. iiumvsz tervet sztt, melyet ücfyességgel készített

elö s bátorsáüiíal vitt keresztL"

Sterca Sii(bitiu „O lacrima ferbinte" czíiu k(Hiyvél)en ide

vonatkozóan ezeket írja: „Hiien ebben az idben ijeszt híre

terjedt el az esiész orszáiíhan, iiogy a havasok között Hóra híza-

(hisának második kiachísa készül és pedig ezúttal egy Varga

Katalin nev no közremködésével, kirl a magyarok azt tar-

tottíik, hogy magj'ar s viszont a havasi románok, kik közön-

ségesen esak ..doamna noastra'-nak nevezték, saját szavai után

románnak.

.... \'al('»l)an, ha a t'eh1ühödr>tt nép ekkor meglógja Sacu-

nát, nagy botrány történik. X'alószinen úgy jár, mint I)rág(ís

lS4íl-ben Abrudl)ányán. A nép. mely 184S-ban szabad lett, meg-

rizte asszonyainak édes emlékezetét, valamint elf(»iii''jának is.

— de az ellenkezt.

„Nehéz feladat volt ez nekem; sok gondot és aggodalmat

is okozott" — szokta mondogatni íSaguna, ha valaki elhozta a

Varga Katalin esetét s azután így folytatta: „Sokat írtak és

beszéltek errl idáig s meglehet, még többet fognak íini és

beszélni a jövben, de lelkiismeretem nyugodt, hogy én ezt meg-

tudtam oldani mindenki megelégedésére. Men- vagyok lelkembl

gyzdve, hogy én mint j)ap, román és hazafi nem lehettem

másként, mert véleményem szerint, ha neni nyúlok ehhez az

eszk(")zhöz ebben a nagv fontosságú ügyben, bizonyára katasz-

trófa fog bekövetkezni, st meglehel, a legszörnybb és a lei:-

szerencsétlenebb lázadás havasi népünk — s az sem lehetetlen ^
az egész román nemzet lészérl. Halasak lehetünk, hogy az

ísteti ettl megrizett."

De hát miéi't örvend Saunna s vele egy illl a leglobb rouii'ni

ín'j, hogy Varga Katalin oly méxlon fogatolt el, hogy elfoüalá.sá-

nak szomorú és véres k()\elkezményei nem lettek V Nehogy

valaki azzal vádoljon, hogv a tényékbe oly czélzatokat akarok

beleuiagvar;'izni, melyek a \ airisiiübaii e tényektl me.sszc e.stck

s a melyek (•su|)án állás|»onloinnak konzekveneziái, iVipea

Nicí.laet beszéltetem. hiszen tle csak nem lehel ineL!lagadni,hoL!y

eléggé illetékes tohnácsol«'ijaai-om:'in alli'isiMinlnak és felfogásnak.
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„Ha Sagima nem folyamodik ez eszközhöz, okvetetlenül

következik egy második katonai vegr karhatalmi kiszállás a

havasok közé, melynek szomorú következményeit elgondolhatja

mindenki, különösen pedig az, aki hallott vagy olvasott az els

kegyetlen katonai brachiumról .... Aztán még xan egy figye-

lemre méltó körülmény, melyet tekinteten kívül nem hagyha-

tunk. Mert ime, a Varga Katalin-féle eset után mindjárt követ-

kezett az 1848-iki szörny polgárháború. Kérdem : mit csináltak

volna a havasi románok, különösen a móezok és általában a

románok, ha a mondott idben az elbbieket (t. i. a móczokatj

egy új katonai végrehajtás, egy új katasztrófa éri, következmé-

nyeire nézve borzasztóbb, mint az els volt ? N'ajjon lett volna-e

ez esetben a móczoknak kedvök és bátorságuk felkelni, a moz-

galom élére állani és Jankmiak ket felhívni a hart-zra? S ha a

móezok nem mozdulnak, vájjon Gyulafehérvárt nem foglalták

volna-e el a felkelk és történt volna-e több olyan dolog, mely

csak a móezok felkelésével való szoros kapcsolatban történhetett

meg csupán'?"

Azt hiszem, világosan rámutattam az 18-18 0-i ki román
lázadás három f mozgat(') elemére: a bécsi politikára, a román
ifjúságra és a móczságra. Kifejtettem e három tényez fejldésé-

nek minden elzményeit és k(')rülményeit. Rámutattam az egy-

liázzal egybeforrott iskolára és a jobbágyrendszerre, azaz a

románság kulturális és soeial-oeconomiai helyzetére, azonkívül

a román nemzetiségi érzülettel kapcsolatban nem áll*') harmadik

tényezre, a bécsi politikára i.s, mely 1690 t'ita belenyúl a román

nemzetiségi mozgalom minden egyes fázisába; de az is i)izo-

iiyosTTiogy ez egymagára nem lett volna elégséges semminek
elérésére, ha a másik két tényez számára a talajt el nem
készítette volna. A kik irodaluuuikban a románság 1S48 9-iki

lázadásával foglalkoztak, csak e liarmadik, küls tényezt vet-

lek számba, a mélyebben fek\ miis keltl, aromán nemzetiségi

eszme l'ejldési IVtzisainak nem ismerése niialt. nem \'etlék tigye-

Icnihe s így aztán nem csoda, ha e uiozualmakal teljesen félre-

ismerve, helvlelen és ferde vilauitásba helyezték.

.Mielöll áttérnék az ISIS jíMki események vázolásáia, a

ki'li tcljcselihé tételének ke(l\ééit még ro\ ideii érinleni akarom
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a korszak eirv social-politikai alkotását, az lS4<)-iki úrbéi-t, moly

a románsái; sot-ialis i'illapDlára Vítnalkozóaü az csiMiKMiyck krny-

szero íol.vtáii inkább csak t'linúlt'li, mini nyakorlali értékkel birl.

Elkésett és maijában is félszeg kísérlet volt ez az úrbér Erdély

nagy social-occonomiai probliMnájának megoldására, de lamd-

ságos próbája annak, hogy Erdély akkori irányad(') politikusai

és kormánylérfiai min viszonyban állottak az ország éget kér-

déseivel és a kor szellemével s mennyi érzéket tanúsítottak a

magyar nemzeti politika ama feladatai iráni, melyeknek kulcsát

a néptömeíi' iielyzelének korszínvonalán álli') megjavítása

alkottii.

Az 1S4(». erdélyi Drszáuuylés tizennégy h(3napig tartott,

mely idt a hivatalnokok választásán és egy pár jelentéktele-

nebb törvény meghozatalán kívül egészén az úrbér tárgyalása

foLilalt le. Az országgylés munkássáuát az is késleltette, hogv

a kormány az lcS48-íki országgyléstl kiküldött úrbéri bizott-

ság munkálatát, mely a hozandó úrbéri törvénynek alapjául

szolgálni volt hivatva, csak az országgylés megnyitása utiin

kezdette nyomatni, s a míg azzal elkészültek s a míg annak

elkészülte után a megyék követeiknek az arra vonatkozó utasí-

tásokat megadhatták, három havi szünetet adott a kormány az

országaylésnek. A három havi szünet alatt az idszaki sajt(')

állandóan tárgyalta az úrbéri i-eform kérdését, a melyet külön-

ben a követeknek adandó megyei utasítások készítése is állan-

d('»an najíirenden tartott.

A követi utasínisok nagy része nem voli kedvez a szabad-

«'lv és a kor követelményeinek megfelelbb úrbérre. Nagyon
sok megye kimondotta utasításaiban, hogy az úrbérnek nem
lehet más alapja, mint az ISlO-iki Cziráky-féle összeírás.

A Cziráky-féle összeírás, a mint tudjuk, a rendek ellenzése

daczára hajtatott végre s e miatt igen számos esetben megtör-

tént, hogy a földesurak ers nyomást gyakoroltak jobbágyaikra,

hogy sokkal kevesebb c(»lonicalis jószágot valljanak be, mint a

mennyit tényleg bírtak, s így a Cziráky-féle összeírás alapúi

vétele aimyit jelentelt, mint a jobbágvsáudt meirkárosítani.

szemben a tényle^-es helyzetlel. Némely megyék jxmIííj: az úrbéri

birtok nagyságát még a Cziráky-léle javaslatmil is kedveztle-
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nebb kulcs szerint kívánták megállapíttatni. így Közép-Szolnok

megye a jobbágybirtokot 6 holdban, Fels Fehér pedig csak

5 hokiban kivánta megállapíttatni. Az 1843-ban kiküldött rend-

szeres bizottság munkálata azt javasolta, hogy mieltt megállapí-

tanák az úrbéri birtok nagyságát, elbb fel kell mérni az egész

ország földbirtokát mindenütt, a hol csak földesúri és jobbágy-

birtok van. Ennek a felvételnek alapján aztán pontosan el kell

különíteni egymástól a colonicalis és allodialis birtokot, azután

arányosítani a királyi haszonvételeket s csak úgy hozni be az

úrbért. Természetesen a terv keresztülvitele még a legkedvezbb
körülmények között is belekerült volna legalább 25 esztendbe.

Az ellenzéket az ügj^ek e szomorú állása nagyon elkeserí-

tette. Hírlapjaiban hevesen megtámadta az országos bizottság

munkálatát s a kormány eljárását, s nem habozott nyillaii kimon-

dani, hogy ha a javaslat törvénynyé lesz, annak csak egyetlen

szomorú következménye lehet : a parasztlázadás. St az ellen-

zéknek hevesebb és szabadabb elv része nyíltan kimondotta,

hogy a jelenlegi viszonyok között az úrbért egyenesen el kell

ejteni, mert az ma már meghaladott álláspont, és egysze-

ren a helyzet gyökeres orvoslására ki kell mondani az örök-

váltságot. A felvetett örökváltság hívei, különösen a fiatalabb

értelmiségben, most már egyre szaporodtak, s így voltaképen a

széls konzervatív árnyalat és a szabadelv szélsség kezdette

lefoglalni maga számára a küzdteret.

A mérsékeltebb szabadelvek észrevették, hogy az örök-

váltság sürgetinek túlzásai csak a konzervativek malmára
hajtják a vizet a viszonyhig legjobb és ez ídszerint lelietséges

úrbér kárára, azért igyekeztek barátaikat rábírni, hogy ez id
szerint mondjanak le az ön'ikvállságról és egyesüljenek velk
<'gy jol'b úrbér kivívására. Weaselénijhwk sikerüli is rábírni az

örökváltságot srgetkcU, azok egyikének, Wcér Farkasnak
k()zrernnk(»désév('l arra, hogy ráálljanak az úrbér pozitív alap-

jára. A kozv(!lí1 iníUtványl nündjái't az úrbéri tárgyalások meg-
kezdése elején báró Kemény Dénes tette meg. Kz indítvány,

melyet egypár ellenkez felszólalás ntán majdnem egyhangúlag
logadtak el, így hangzott : ..A hbéri viszonyok kiegvenlité.^ét

a karokés rencUík forrón óhajtván egyfell; míislell elismervén.
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liofí^y ezen ezéllioz juliii örökváltság nélkül in'm lehet, a rend-

szeres bizottsátr teendi kíizé s(»ri)lják, ez iránt tervet dolíroziii

ki. Azonban a jelen szüksétí igényeinek nieiiielelni kívánván,

nem késnek a karok és rendek úrbéri intézkedéseik tárgyalásá-

hoz azonnal hozzíifoirni."

E szép kezdetnek azonban nayyon elszomorító folytatása

lett. A szabadelv ellenzék nem tudta épen legsarkahitosabb

elveit érvényesíteni a konzervatív többség makacssága miatt.

A legjelesebbek koziil()k, midn látták, hogy az elvileg elrontott

törvényt egyes intézkedéseiben sem tudják megjavítani. Kemény
Dénes vezérlete alatt a követségrl lemondottak s az ország-

gylést odahagyták. A többiek ])edig lépésrl lépésre folytatták

a küzdelmet, de midn a törvényjavaslatot az országgylés mái-

elfogadta és készült felsége elé felterjeszteni, óvást emeltek az

úrbér ellen. Ezt teimi azért tartották kíUelességüknek, hogy ily

módon magokat egyrészt küldik és a közvélemény eltt iga-

zolják, másrészt pedig a kormány figyelmét e törvény nagy

hibáira felhívják s annak megjavítására neki ujjmutatásokat

adjanak és kedvez alkalmat szolgáltassanak.

A mint az eddigiekbl is láttuk, a vita középpontja a

jobbágybírtok nagyságának megállapítása volt. Az ellenzék azt

kiivetelte. hogy a jobbágybirtok akkora nagyságban állapítta.s-

sék meg, hogy aimak jfivedelmébl az úibér(>s fedezhesse nnn-

den kiadását, mi családja fentartásán kívül a közterhek és az

úri szolgálat fedezésére szükséges, s hogy aimak éi-téke arány-

ban legyen a rajta fekv terhekkel és szolgálatokkal. Az új

törvényben ezek a követelmények nem találtak megvalósulást,

mert a kiszabott jobbágybirtok sok helyen még kisebb volt az

lí->lí)-iki összeírásban megállapítottnál is. Legsérelmesebb az

egészben pedig az volt, hogy a törvény azt is kimondotta, hogv

a jobbágyok hét év múlva tartoznak kezeikbl a földesúrnak

visszaadni mindazt a ir>ldet, a meimyivel tényleg a tiirvényben

meiiállapítottnál tobl)et bírnak. Tehát az új tiM-vény következté-

ben a jol»bágyság egy részének iiihijjola nem hogy javult volna,

hanem még i'osszabbi'i \ált. ,\ korona e tor\'ényt csí^kély uk'xIo-

sitiisokkal elfogadta, mely im'idosíti'isok kozoll a jobbágvokra

iiéiiu elf'iiivl az larlalma/.ott. inelv kiinmidon;!. lio^y a jobbs'igvok
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•a kezeik között lev fölös földet nem hél, lianeiii tizenkét év

niulva kötelesek visszaadni.

Az úrbéres lakótelkére vonatkozóan a törvény kimondotta,

hogy azok jelenlegi kiterjedésökben meghagyatnak, de a hol a

tényleg bírt telek 40(J négyszög ölnél kisebb lenne, ott a hiány

lehetleg a helység közelében lev és minden évben használ-

iiató küls földekbl pótlandó. A küls telek a föld minségéhez
képest áll az I. osztályban 4—10 hld szántóból és 2—4 hold

kaszálóból; a II. osztályban 6— 1 2 hold szántóbíU és 8— 5 hold

kaszálóból ; a III. és IX. osztályban 7—14 hold szántóból és

4—6 hold kaszálóból. A holdak általában HíOO négyszög ölben

számítandók.^)

Ez az úrbéri törvény azonban irutt malaszt maradt csupán.

Mieltt életbe léptették volna, az idk gyorsan rohanó szelleme

elrobogott fölötte. ^legérkezett az új idk szellemét hirdet 1848

és a föld a rajta lakó paraszttal egyetemben szabaddá lett ; esak-

liogy ezt a szabaddá lett földet csakhamar patakokban öntötte

el az egykori földesurak és a szabad polgárokká lett parasztok

piros vére, mint a kiivetkez részben látni fogjuk.

') Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány. II. köt. 121. és 122.1.
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A márcziusi események és a Tamás-vasárnapi gylés.

Márczius lö-kc és a románok. Mikor és min körülmények között szabadult ki

Murgu Euthym a fogságból'í' A Gazeta de Transilvania egykorú czélzatos tudósi'

tása. Ki volt Murgu Euthym ? A márczius 15-ki események hatása Maros-Vásár-

helyen. A maros-vásárhelyi román ifjúság. Az ifjúság márczius 2-ki gylése.

A román ifjúság részvétele a gylésen. A márczius 15-ki események hatása Balás-

falván. Gylés Cipariu házában. Birlca utazása Maros-Tásárhelyre. Ez utazás

hatása a Tamás-vasárnain népgylés kimondása volt. Jankic látogatása Balás-

falván. Pumnul Áron proklamácziója. Az ifjúság lemásolja e proklamácziót és

vállalkozik annak elterjesztésére. Az ifjúság izgató tevékenysége a Tamás-va-mr-

napi gyüléü érdekében. Legnagyobb hatást a szociális kérdések megpenditésével

érnek el. A mozgalom egyelre nincs tisztában azzal, hogy a jobbágyság eltörlésén

kivül mit követeljen. Erre vonatkozó bizonyítékok. A kolozsvári rn)uán ifjúság

akcziója. A kolozsvári kérvény tartalma s az érdekében tartott népgylések Abrud-

falván és Topánfalván. A brassai románság mozgalmai. Eleinte a mozgalom

meglehetsen magyarbarát szellem volt. Az erre vonatkozó bizonyítékok : Móga
Demeter levele s a magyarországi román ifjúság felhívása. Barnutiu proklamá-

cziója. E proklamáczió a mozgalomnak határozottan unió- és magyarellenes irányt

ád. A nép izgatottságit egyre n. A magyarországi események hatása a nép

izgatottságának növelésére. A jobbágyszolgálatot kezdi a nép megtagadni. A
statárium kihirdetése és annak rósz hatása. A kormányszék tudomást vesz a

Tamás-vasárnapi gylés összehívásáról. A kormányzó bizalmas levele Lemény
jriispökhöz. A kormányszék a két püspökhöz intézett rendeletében betiltja a Tamás-
vasárnapi gylést, de megengedi, Itogy a püspökök külön-külön a román értelmi-

séget a maguk felekezetébl összehívhassák azért, hogy tanácskozzanak egy. az

országgyléshez intézend kérelemrl. A püspökök betiltják a Tamás- vasárnapi

gylést, de összehívják a május t'>-ki értekezletet. Az értekezlet székhelyét azonban

nem jelölik meg. E mulasztás következései. Leményi püspök kisirletei a Tamás-

vasárnapi gylés megakadályozására. A gylés összejön. A gylés lefolyása. A
gylés a román írók megvilágításában.

A roinúii iioiMzotisriii cs/.uu'iH'k fojlödósól nyoiiitm kovetvo.

í'lói-k('/l(ink iö-líS márcziutí lö-lioz. E iiap a iiuufyur iljusáy' napja

volt. 'rörtéiioto isincretes. K luipüii szabaiUtották ki az ifjak

2S
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Táncsiesot és társait börtönükbl. Horváth Mihály után') a

magyar történetírás egyhangúan azt vallja, hogy a Táncsiescsal

együtt kiszabadított foglyok között volt egy román is, Muryu
Eiithym, ki egyike volt a negyvenes években a romanismiis

legbuznóbb apostolainak. ..6'::rt6af/.sY/V//mrcrM>íA- és a dako-román

törekvések" czímü könyvemben'-') magam is evélemén3'en voilam.

A történelmi valóság azonban, — mint a „Gazeta de Transil-

vania" egykorú tudósításából kitnik — az, hogy Murgu Eu-

tliymot Papp Zsigmond s a Budapesten tanuló román ifjúság

közbelépésére, Nyári Pál szabadította ki 23 nappal késbb, ápril

8-án. A .lózsef-kaszárnyabeli börtönbl a pesti városházáig

kocsin valóságos diadalmenet kíséretében vitte a lelkesült nép.

A legnagyobb lelkesedés közepette azonban egy Demetrovics

Szevér nev szerb kijelentette, hogy, a mint ezt a királyi

ügyésztl hallotta, Murgu nem érdemli meg a nagy tiszteletet,

mert hiszen bne az volt, hogy a románokat a magyarok ellen

való lázadásra izgatta. Ekkor Murgu Euthym felé fordulva s

mintegy t doi-gálva, kijelentette, hogy a románoknak és szerljek-

riek, valamint Magyarország többi népeinek is szent köteles-

ségük a magyarokkal való rendíthetetlen egységre törekedniök,

mert ez egység nélkül rajok nem szabadság, hanem csak szolga-

ság kövétkezhetik s a hazának az a polgára, ki ez egységet alá-

ásná, nem érdemel mást, mint halált. Demetrovics e beszédét

nemcsak a magyar, de a titmeg kíizött lev számos romTui és

szerb ifjú is lelkesedéssel és helyesléssel fogadta.

A ..Gazeta de Transilvania"' pesti tudósítása, elbeszélvén

ez esetet, a következ roszakaratú kommentárral kíséri : „Hogyan

van, hogy mikor a pesti vérnélküli forradalom márczius lö-én

Táncsicsot és a többi ixditikai foglyot kiszabadította, nem tette

(ígyúttal szabaddá Murgut isV Talán csak nem azért, hogy nem
volt magvar vagy német, hanem csak román? A meg nem érde-

melt rabság, ha csak három perczig is tart, valóságos bn az

emberiség ellen s mi hiszszük, hogy Murgunak rabsága utolsó

24 napja sokkal súlyosabb volt, Jiiint a s(')tét Ixtrtrmbi'ii loltritt

'( Magyarorszáfí l"üfr>f<'11i'nsc!'gi liari/.áiiak tiirti'iu'lt.'. 1. kot. '_'4o. 1

') Oít. >''s 70. lapuk.
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három esztend, kivált, mikor a börtön rostélya és bilincsei

között arról értesült, hogy márczius 15-ke szabadulást hozott az

összes politikai foglyokra." Jellemz a román agitátor rosz-

akaratú eszejárása, hogy a helyett, hogy örült volna a nemes
tettnek, — mely utóvégre sem volt egyéb, mint a márczius 15-ki

eseményeknek következménye, — vádaskodik és bnbakot keres

holott tudhatta volna, hogy Murgut az ifjúság márczius 15-én

csak azért nem szabadította ki, mert nem volt senki, a ki rá,

mint pohtikai fogolyra, felhívja a figyelmet. A márcziusi ifjúság

édes keveset tudhatott arról, hogy Murgu a magyarországi

részekben az elsk közül való volt, ki a románság felszabadítását

követelte a szerb egyházi hierarchia zsarnoksága alól. Murgu
elször az irodalomban üzent hadat a szláv kulturális hatás

egyik maradványának, — a ciryll betnek, — azután pedig az

egyház belkormányzatában követelte az ó-szláv hthurgiai nyelv-

nek felcserélését a román nyelvvel és azt, hogy a gör. kel. román
egyház elválasztassék a gör. kel. szerb egyháztól. Ezzel maga
ellen ingerelte az egész szerb hierarchiát, de népszersége a

i'ománság eltt határtalan lett. A negyvenes évek szabadelv
i-eformeszméinek hatása alatt Krassómegyében a földesurak és

jobbágyok viszonyaira is kiterjesztette izgatásait, a minek követ-

keztében elfogták és mint közcsendesség-háborítót, négy évi

fogságra ítélték.

A márczius 15-ki események híre villámgyorsasággal ter-

jedt el. Egy pár nap múlva megérkezett Erdélybe is. Hogy min
hatással volt az erdélyi magyarságra és a mairyar ifjúságra,

annyira köztudomású, hogy eladása alól magamat bátran fel-

mentettnek érezhetem. Kevésbbé ismeretes azonban az, hogy
uüu liatással volt a románságra, nevezetesen pedig a román
fiatalságra? Az alábbiakban ennek vázolását fogom megkisór-

teni, az erre vonatkozó fcu-rások alapján.

A pesti és bécsi események híre márczius 28-án érkezeti

uK'g Maros-Vá.sárludyre. A következ naj) az öröm és a tünte-

tések napja volt, Maros-Vá.sárhely akkoriban nem volt olyan

csendes városka, mint most. Székhelye volt a királyi táblának,

uíoly mellett miutegy "JIK) jogvégzett ifjú gvakornokoskodott

Ezen kívül a/ odavaló ev. ref. kollégiiun Psa j^jck eladásai

•js*
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következtében mintegy középpontjává lett az erdélyi jogtanitás-

nak. Ez idben ^Iaros-^'ásáI•helJ^ mintegy 30 román nemzeti-

ség it'ju tartózkodott, nagyobb részbon mint kir. táblai íryakor-

nokuk (kanezellisták), s csekélyebb részl)on mint joghallgatók.

Ezek között, a késbbi mozgalmakban títbbé-kevésbbé nagyobb

szerepet játszó, s így ismertebb novok a k(>vetkoz ifjak

voltak : Janku Ábrahám, Fi) \'asilie, Hologa -lakab. l'opoviciu

Servián, Margineanu János, Hodosiu József, Solmnon Miklós.

Dohra Péter, l'ap Sándor, {Vapiu W'Av'xwnw). Secaticanu Constaii-

tin, Conslantin (I. Joanu, 7'c»-í<//?í Sámuel, üosra Péter, P/hc/m

János, a Brote testvérek és Martiann Dénes. Majdnem kivétel

nélkül oly nevek, a melyeknek viseli szerepet játszottak a

kolozsvári román ifjúsági (Uiképzö-kíu-ben is.

Ezek az ifjak résztvettek a magyar ifjúság demonstrácziói-

ban. Örömük közös volt. A most született szabadságot úgy
tekintették, mint közös drága tulajdonukat. Márczius 20-én az

ifjúság gylést tartott, melyben elhatározták, hogyO felségéhez

folyamodást fognak küldeni, melyben els sorban Erdélynek

Magyarországgal való unióját fogják kérni. E kérést mindjárt a

gylésben megfogalmazták és aláirtak. Aláirtak pedig nemcsak

a magyar, hanem a szász és román ifjak is. A többször említett

l*app Sándor, alias Papiu Ilarianu e szavakkal irta alá. „Ezt a

kérvényt aláírom, mint i-omán." Barítiu azt mondja, hogy a

magyar ifjak e szó hallatára: rom««, zajongani kezdetlek. E
zajongásról azonban a magyar források nem tudnak semmit.

„Aláírom — folytatá — azon reményben, hogy a jol)bágyság el

fog törltetni minden kárpótlás nélkiU akár a parasztság, akár

pedig az állam részérl, hogy respektáltatni fog az Erdélyben

és Magyarországon lakó nemzetiségek nyelve és hogy teljes

lesz a személyes, polgári és politikai egyenlség." Végül, Paritni

szerint, követelte, hogy jegyzkönyvbe vétessék, hogy a román

ifjak az uniót esak ily feltétel alatt akarják. A magyar források

ez utóbbi kívánalomról nem tudnak semmit, mint nem tudnak

arról .sem, hogy a magyar iljuság e kikötés jegyzk<'»nyvbe

vételét zajongásával megakadályozta volna.

De nézzük meg azt is, hogy ezzel egyidejen mi történt

Balázsfalván V ..Csodálatos esztend volt az lS4s-iki — írja
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Moldovan Vasilie ^) — minden hét, minden nap meglepbbnél
meglepbb események és történetek hirét hozta. Hol kezdjük,

mit tegyünk, merre induljimk? — hogy nemzetünket felszaba-

dítva lássuk, voltak a kérdések, melyekre határozott feleletet

adni nemcsak Balásfalván nem tudtak, hanem sehol az összes

i'ománságban. Az egyetlen Todoranu Elizeus hangoztatta minden
alkalommal röviden, de velsen: „Elnyomóink a magyaroki Az
utat, melyen haladnunk kell, megmutatta nekünk Uraz Nikola -

(Hóra)." Az a férfi, ki mindennap összejött velünk, Pummd
Ai'on tanár volt. O közölte velünk az öregek tanácsait s viszont

velk a mi nézeteinket. Tüzes volt a legfels fokban is, mint

mi, bár állása arra kötelezte, hogy mérsékl legyen közöttünk.

Hetenként kedden, csütörtökön és szombaton délután sétálni

mentünk. A gymnasiumi ifjúság is hozzánk csatlakozott és

Piminul tanár sohasem hiányzott."

..Napok titek el s még nem volt semmi kiinduló pont

elfogadva. Márczius 25-én tartották a kanonokok és a tanári

testület els tanácskozásukat Cipariu Timotheus kanonok házá-

ban. Ezt a tanácskozást Puninul tanár indítványára az nap
délután is folytatták a gymnasiumban s abban részt vettek a

papnövendékek és a felsbb osztályos tanulók is. Cipariu azon

nézeten volt. hogy a románok adjanak be (J felségéhez egy

folyamodást. Ratiu kanonok azt indítványozta, hogy eg^'uttal

hasonló folyamodást adjanak be az országgyléshez is. Turcu

János tanár, érintvén egy néhány régibb és ujabb mozzanatot a

románok történetébl, lelkesüh éljen kiáltások között azt indít-

ványozta, hogy a románok karjaik erejére támaszkodva, többé y
iKí kérjenek, hanem követeljenek. Ekkor a terem liátsó részébl

felzúgott Todoranu érczes bassus hangja : ..Nem, tisztelt értekez-

let ! Mi nem kérünk, nem követelünk, hanem elveszszük azt, a *

nú a miénk."

Egy Hirlea nevíí tanuló másnap, niárczius 20-án este

megvitte Maros-A'ásárlielyre a baiásCalvi értekt'zieten történt

doigíjk iiírét s értésökre adta a román nemzetiség kanezellis-

láknak, hogy a balásfalviak koztitt a nemzeti dolyokat illeten

1) -Vleniorii din ISI.S }'.». di- Va.silif .\l„Ui>V(in lo^t |>nlVti ;il Ifijimui

111. 111 1HI« J'J. Urasnv 185C). . i^H köv. lapok.
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meglehets egyetértés uralkodik, dv azi szeretnék tudni, hogy

mit akar a maros-vásárhelyi ifjusái:- V — s liogylia lehet, mköd-
jenek mindnyájan egyetérten.

Ez értesítést vévén a román nemzetiség kanezellisták,

másnap este mintegy 80-an összegyltek Janku Ábrahám laká-

sán és miután nagy örömmel meghallgatták az ilju Birlea lelvi-

lágosításait azon szellemrl, mely a balásfalvaiakat áthatotta s

az odavaló nemzeti mozgalmakról, elhatározták, hogy a husvél

után következ Tamás-vasárnapján mindazok, kik a jelen érte-

kezleten résztvettek, polgári, papi, értelmiségi és parasztismer-

seikkel, annyival, a hányat közlök rábírhatnak, össze fognak

gyülekezni Balásfalvára, ahol majd többen összejíhén, a nemzeti

ügyben megtehetik a szükséges lépéseket." Papin Ilarianu

elbeszélése szerint, az ifjak a határozat kimondása utánkezöket

az égre emelvén, megesküdtek, hogy tzön, vizén keresztül,

életök bármilyen voszedelmeztetése árán is cl foLniak menni

Balásfalvára.

E határozat kimondása után nagyon természetes, hogy a

román ifjúságnak .\hu'os-\'ásárhelyrl el kellett távoznia, hogy

a Tamás-vasárnapi gylésen mentl számosabb kísérettel jelen-

hessenek meg. E mozgalmak magyar leírói, nem ismervén azt a

fordulatot, a mely Biilea megjelenésével a maros-vásárhelyi

román iljnság lelkében bekövetkezett, sok felé keresték a hirte-

len eltávozás okát, csak ott nem, a hol rejlett. ..A márczius

na])(>k egyik estéjén ^ — írja Kvári László — a magyar és

román liatalság együtt poharazott. A tíunegben egy szikár

termet, vörösl szakállal körített arczu egyén sötéten kísérte a

jobbágvsáir felszabadítása iránti vitát s végre felkiáltott: ö/y>A-

váltság ingyoi, vagy halál! K szavak nem hangzottak el s reggel

nem vala román fialal Maros-Vásárhelyen látható; senki sem
vélte, hogy az egyszer irudk nevét vérrel fogja Erdély trtrté-

nete lajtaira leirni :.Ianku Ábrahám eltávozott, felment az abrud-

bányai havasokra, hazájál)a."

A Maros-\'ásárhelyröl eltávozó .lankn .\l)raliám l^irlea.

továbbá Papiu Ilarianu, roiutiu Sánuud és Mikás (alias Mikes)

Flórián kíséretében ái)rilis 1-én jelent meg Balázsialván, a ln'l

1) Erdí'ly IcrltMii-t.- 1H4S— ISt'.'-l'oii. ."il. la]..
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még az nap értekezletet tartottak a kanonokokkal és tanárokkal.

Ez értekezlet magáévá tette a Tamás-vasárnapi gylés eszméjét

és kimondotta, hogy a gylés összehívására eszközül a húsvéti

szünidre hazatávozó balásfalvi tanuló ifjúságot fogja felhasz-

nálni. ,.Az értekezlet után Janku — irja Moldován M — felkere-

sett minket a seminariumban és felhívott, hogy legyen bátorsá-

gunk a nemzeti ügy védelmezésére. Az ifjúság nevében én vála-

szoltam neki, könybe lábadt szemekkel biztosítván, hogy a

balásfalvi román ifjúság, tekintvén az ügy szentségét, nem fog

ismerni semmi veszedelmet s hogy maga a halál is ertlen lesz

\isszatartani feladatától s hogy össze fogja járni az országot,

hogy összehívja a népet a gylésre. Testvéri ölelés és kézszorí-

tás után Janku övéivel együtt eltávozott." Pumnul Áron tanár

pedig, ki az ifjúságra ez idben majdnem akkora hatással volt.

mint egy pár év eltt Barnutiu, egy felhívást fogalmazott, mely-

ben a román népet a húsvét után következ Tamás-vasárnapra

összehívta egy Balásfalván tartandó nemzeti értekezleti'e.

E felhívás a következképen hangzik :

„Éljen a császár ós éljenek az Erdélyben lakó magyar, székely és

szász nemzetek ! Proklamáljuk a békét, a testvériséget és a szabadságot,

mert a fczél felebarátunk szeretetében áll ! De ez a szeretet mostanig

nem létezett, mert a románok nem birtak azon jogokkal, minkkel a többi

nemzetek s a mely jogok régóta megilletik a román nemzetet is.
•

..Megérkezett az ideje, hogy a románok is kérjék és megnyerjék e

jogokat. De ki kérje V — ki van erro feljogosítva? A püspök nem kérheti,

mert csak lelki atyja a románoknak. A lomán nép y Igen, de ö nincs

képviselve az országgylésen. Ki kérje tehát V Egyedül csak a nép egye-

teme. E czélra szükséges, hogy a nép összegyljön és tanácskozzék.''

„Az esperesek, a papok és a világi hivk kötelessége, hogy minden

esperes kerületébl két pappal és minden faluból két emberrel — legye-

nek egyesültek vagy nem egyesültek, hiszen mindnyájan románok — Halás-

falvára gyiiljenok.'"

„Ne várjátok, hogy a püspök hívjon, hiszen ezt nem teheti, de

értesítsétek, hogy jíittök és jííjjetek ! Ne féljetek semmitl ! Mondjátok meg
a többi nemzeteknek szóval és bizonyítsátok be tettel, iiogy mi ket,

mint testvéreinkot szeretjük, kikkel egy hazál>an lakunk. — de az ignzsáy

azt kívánja, liogy k is szeressenek minket. .Mondjátok meg, hogy mi

noni akai'jidc az emberi jogokat karddal niegnyt'rni az »'gészségt>s ész

törvényei nélkül és hogy azért akarunk összegylni, hogy e jogokról

») Momorii din ISIH 4it. .S. lap.
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tanácskozzunk, mert a karddal szerzott jog nem jog, hanem visszaélés és

jogfosztás és csak addig tart, mig a kard meg nem rozsdásodik, vagy

el nem gA'öngiil a kar. a melyik tartja : de a józan észre alai>ít«tt jog

addig tart. meddig maga az ész ! Mondjátok el ez elveket lioiifitársaitok-

nak : mondjátok mog nekik, hogy k is vallják ezt s akkor nem lesz

szükség ágyukra ! Akkor kölcsüniiscn igy üdvözölhetjük egymást : Éljen

a testvériség !"

.,Rümánok ! Egyesüljetek gondolatban és gyljetek össze Ualásfal-

vára, liogA- megegyezzünk abban. liogA- mit kérjünk a hon atyáitól. E
módon szerkeszthetünk isak az összes románok nevében egy kérvényt, —
ezzel tartozunk a hazának és a nemzetnek s ha ezt elmulasztjuk, htlonok

leszünk az országhoz, az uralkodóhoz és nemzetiuikhöz. A történelem a

szerint fog megitólni és dédunokáink a szerint fognak áldani vagy elát-

kozni, mint a milyenek lesznek tetteink."

E meglehetsen homályos és iiag3"oii haláiuzallaii irányú

felhívást elbb 42 példányban irták le s azután ugyanannyi

tanuló egy pár óra alatt körülbelül 40() példányban másolta le.

»Ezután — Írja idézett Emlékirataiban Moldován — lementünk

sétálni a kertbe, a hol már nagy tömeg tanuló volt összegylve,

kiknek mindenike, kezében a Felhívás másolatának egy-egy

példányát tartotta. Itt határoztuk ol, hogy közülünk mindenik

szül íalujába viv útja közben IclH^öleg mentl több falút

meg fog látogatni s azokban a népet fel fogja hívni, hogy a

gylésrl értesítsék a szomszédos falvak lakosságát is. Az
utazás terve megállapíttatutt, kijelöltetvén mniden eiryesnek a

maga útiránya.*

Hogy a szünidre hazatér tanulók miként hirdették ki és

tették köztudomásúvá a Tamás-vasárnapi gylés hírét, érdekesen

és szemléliiet módon írja le ez akczii'mak vgyik frészese, Mol-

dován Vasilíe, ki ekkor épen III. éves theologus volt Halásfalván.

..Elekes felé montünkl)en szólja állottunk minden emberrel, a

kivel az utón találkoztiuik, vagy a kik az út mentébe es földe-

ken dolgoztak. A faluba valóságos diadalmenetben vonultunk

be, mei't kiivetett mindenki, a kivel útközben találkoztiuik. így

érkeztünk Molnár lelkész házáig, a hová rövid id alatt össze-

gylt úgyszólván az egész falu. En felolvastam és megmagya-
ráztam a népnek a Kelhivást s k nekem mogigérték, hogy

Tamás-vasárnapján mindnyájan ott lesznek Halásfalván. A be-

szédben, melyet tartottam, kiemeltem, hogy az íisszes románság



— 441 —

tervezett mozgalma következtében a jobbágyságéi fog töröltetni

s hogy ez a szégyenletes szolgaság csak azért nyomhatta annyi

századon át a románt, mert érzéketlenül aludt és el volt tespedve

a rabságban. De most, mikor három millió ember fog egj'szerre

felébredni halálos álmából, a rabság lánczai, melyek a röghöz

kötötték, megrozsdásodva és széttörve fognak lábai elé hullani

és bátran szembe tekintve az ellenséggel, az kvé dermed azon
óriás erejének láttára, melyet eddig, mint valami vadállatot,

leigázva tartott. A reformok következményei fenségesek fognak

lenni, mert a románnak, nem lévén arra kötelezve, hogy a földes-

úrnak csak egy órát is dolgozzék, — lesz elég ideje saját földje

mívelésére, kertje beültetésére és háza felépítésére. Anyagi jóléte

emelkedni fog. Módjában fog állani az Isten dicséretére méltó

templomot emelni és iskolát építeni az ifjúság nevelése számára.

És segíttetve a kedvez körülményektl, a román csakhamar ki

fog mveldni. Saját vérébl és keblébl való tisztviseli lesz-

nek és nem lesz többé arra kényszerítve, hogy halálos ellenségei,

az idegenek szolgáltassanak ezután is igazságot neki."

Ily módon lelkesítette a román népet Balásfalvából, mint

középpontl)ól, a szélrózsa minden irányában szétrebbent tanuló

ifjúság a mintegy 20 napig tartó húsvéti szünid alatt. Azokból

a különféle forrásokból, melyek e nagyszabású izgató mködés
részletekbe ható megismerésére rendelkezésünkre állanak, egész

határozottsággal azt a meggyzdést meríthetjüií, hogy abban

a tömegre a legnagyobb hatást a socialis motívumok tették.

A jobbágyság eltörlése, a nép felszabadítása voltak azok az esz-

méli, melyek a szabadabb élet után áhítozó nép lelkét elemi er-
vel ragadták meg. Az úgynevezett román nemzetiségi eszmék

és vágyak ez idszerint még az izgató ifjak nyilatkdzatailnui is

csak másod sorban találnak kifejezést és az els napokban nem
is volt a mozgalomnak semmi határozottan kifejezett magyar-

ellenes jellege. Ez magyarázza meg azt a jelenséget, hogy az

ifjúság utazó szónokait nemcsak a román, hanem a románokkal

vegyest lak() magyar jobbágyok is lelkesedéssel és örönmiel

hallgatták, st, hogy a május lö-ki balásialvi gylésen is kon-

slatálhalólag részt vett egy j»ár száz fre nu-n magyar paraszt-

ság is. i^gyáltalában, a mozgalum els napjaiban a iDniúnság



- 44l' --

még nincs tisztában azzal, hogy a jobbágyság eltörlésén kivül

mit követeljen. Bizonyítéka ennek egy Sztdnc^ ^^yörgy nev
balásfalvi theologusnak egy késbb köztndomásuvá lett levele,

melyben márczius 30-ról erre vonatkozóan atyjának a követ-

kezképen ir: ..Mi az egész növendék-papság nagy zavarban

vaü-ynnk. A magyarok és szászok kérnek : egyesülnénk velk.

Mi akarjuk is, de a következ feltételek alatt: 1. hogy mi

legyünk a negyedik bevett nemzet Erdélyben azon jogokkal,

mint a magyarok s nyelvünk maradjon sértetlen ;
'2. a jobbágy-

ság töröltessék el, de k sennnit se fizessenek, hanem i'öldes-

iiraik az ország pénztárából kárpótoltassanak ; 3. követeik legye-

nek az országgylésen a nép számához képest ; 4. hogy egész

Krdély egyesüljön Magyarországgal.^)

A maros-vásárhelyi és balásfalvi események hatása alatt

a Kolozsvárott lakó fiatalabb román intelligenczia is megmoz-

dult. A márcziusi mozgalmak hírére Bottyán .lános, ki mint

ügyvéd, középpontja volt Abrudbánya vidékén az utóbbi évek-

ben az összes román nemzetiségi mozgalmaknak, Abrudbányá-

ról Kolozsvárra ment. Kolozsvái'ott a legújabb események hatása

alatt Mikás Flórián ügyvéddel, Suciu .hinos, Moroianu és Hó-

dosul József nev kormányszéki kanczellistákkal egy kérvény-

tervezetet dolgozott ki abból a czélból, hogy a tartalmát alkotó

követelések az ország nevezetesebb románok lakta középjiont-

jain tartandó népgyüléseknek mintegy tanácskozási anyagúi

szolgáljanak. E kérvény-tervezetet a most említettek márczius

"i8-án tartott tanácskozásukban állapították meir és tették

magokévá.

E kérvény tailalina, melyei kíilonheu az erdélyi ellenzék

vezérférfiaival s késl)b Leményi püspökkel is kíiztUtek a szer-

zk, a következkbe foglalható össze : Kívánják, hogy a románok

az erdélyi nemes magyar nemzet által egy polgári szerkezeten

nyugvó, a magyar szent korona hatósága alatt álh) külíin polgári

municipiumokba és nemzet i.ségökbe visszahelyeztessiMiek és

hogy azon municipiumban nemzeti nyelv(')ket használhassák.

') Jdkah Klek: Szabadsáfí-harr/.imk t(')rt(''nct(''h('z. \'issz;u'iiilí>kcz6sek

lS|S-184!t-io. fSuihipcsf. 18S0. SÍ. lap.
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(Tehát önálló nemzeti lét, negyedik nemzet és területi autonó-

mia). Elismerik, hogy a magyar monarchiában diplomatikai

nyelv csak a magyar lehet. Az igazságszolgáltatásban az egy-

formaság tekintetébl, valamint a hivatalos levelezésben is a

magyar nyelvet elfogadják. A felsbb kormányhatóságoknál s a

fels biróságoknál a nyelvzavar kikerülése végett román fordí-

tók alkalmazandók. Püspökeik egyházügyi hivatalos és iskoláik

tanítási nyelve a román legyen. Minden közszolgálatra törekv
tartozzék megtanulni magyarul is, de akkor akadálytalanul

vétessék fel a közszolgálatba. A görög nemegyesült vallás más
vallásokkal való egyenjogúsága törvényesen biztosíttassék. A
többi fenforgó kérdésekre vonatkozóan pedig az erdélyi nemes
magyar nemzet kivánataihoz hiven csatlakoznak és ha ezen

kéréseiket méltányolni fogják, nem lesznek idegenek az Unió

nagy eszméjétl, hogy igy a nemes magyar nemzettel a haza

közjava elmozdítására s annak fölvirágoztatására mint jó polgá-

rok közremunkálhassanak.

Ezt a kérvény-tervezetet aztán Buttyán János Kolozsvárról

magával vitte Abrudbánya vidékére s itt Abrudfalván Bálint

Simon verespataki gör. kath. pap társaságában hatósági enge-

délylyel egy népgylést tartott, mely a kolozsvári kérvény-terve-

zetet egyhangúlag elfogadta. Két nappal késbb, április ö-én

Topánfalván tartottak népgylést, a mely népgylés némi bví-

tésekkel szintén elfogadta a kolozsvári kérvény-tervezetet. E gy-
lésen a Maros-Vásárhelyrl hazaérkezett Jankti Ábrahám is

jelen volt, de csak mint egyszer néz. A népgylésen megjeleni

papok, tanítók és tajuUók kék és fehérszín kokárdákat és sza-

lagokat viseltek abban a hitben, hogy ezek a román nemzeti

sziliek.

A Királyluldün legelször :i i'oiiiáiiság ih-assóban mozdult

meg, még pedig márczius íí-én, a maros-vásárhelyi román nem-

zetiség kanczehistákkal majdiieni egy napon. A márczius 'Jö-ki

elkészít gylést ^.'^-án egy második, sokkal népesebb és zajo-

sabb román né[)gylés követte. Ebben a gylésben eliiatározták

a brassói románok, hogy a Ih-assó városi szász municzipiumtól

teljes neniz(!ti egyenjogúságot kíivetelnek magoknak. Leniényi

lirán .lános ügyvéd volt a mozgalom vezetje. Az tanársára
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és személyes vezetése alatl, mintegy 4()Ü bolgárszegi románból

álló küldöttség jelent meg a városházában taná<'sk(>Z('» hat('»ság

eltt, követelve a románság számára is a szászokkal való teljes

egyenjogúságot. A brassói szászok azonban nem vették tréfára

a román követeléseket, hanem fegyveres ert kértek a helyrség

parancsnokától az erszakoskodó románok ellen, st írtak a

szebeni fhadparancsnoksághoz is szükség esetére szolgáló

tekintélyesebb fegyveres erért. Másnap pedig erélyes hangú

falragaszokban intették rendre és csendességre a fészkeld
románokat, st ráparancsoltak i>V/»7//í( ( iyorgyre, hogy lai)já-

ban, a „Gazeta de Transüvania" -hun is közölje a városi hatóság

a felliivásál. I\oth Ágoston városi fjegyz a hatóság ez akara-

tát Hariliu tudtára a következ szavak kiséretében adta: ..Egy

század nemzetrnek vagyok parancsnoka s így elég hatalmam

is van, hogy bármely ]ázad(') kapitányt elfogathassak. Felhatal-

mazom önt, hogy adja tudtára iirán-nak, hogy ha még egyszer

felhizítja a bolgárszegi népet, a legels lámpára köttetem fel."' ')

Ez volt legels megható nyilatkozása a késbb oly bensvé lett

szász-román fegyver-barátságnak.

A budapesti márcziusi események hatása alatt általános

mozgás és pezsgés keletkezik a románság minden rétegében és

az általa lakott terület minden zugában. A vágyak, az óhajtások,

a remények egész csoportja jelentkezik egyeli-e nemcsak min-

den magyarellenes színezettl mentesen, de mondhatni — mint

azt a már ismertetett kolozsvári kérvény-tervezet is igazolja —
teljes hittel és reménységgel a magyar szabadság üdvözít

hatásában. Különösen a magyarországi románság s a ma-
gyarországi fiskolákon tanuh'i román ifjúság nyilatkozatai-

val igazolhatjuk ez állításunkat. A])rilis S-án egy Jura < lyörgy

nev technikus érkezett haza Ihidapesten át Bécsbl Brassóba.

Magával hozta több példányban a Pesten tanuló román ifjúság-

nak az erdélyi lomáiisághoz intézett felhívását, melynek beve-

zet része a következképen hangzik : „Erdélyi román testvérek !

Csak egy gondolat, egy akarat kell s minden kívánságaink tel-

jesülnek — ez az unió! Az unió Magyarországgal s annak jogai-

ban és nagy lelk hirvényeiben val(') részesülés, melyek az

') O. fíarifiu: Istoria Tiansilvnnii'i. II. k<lt SH. I.
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emberiséghez vaimak alkalmazxa. Erre testvérek fel ragyimk
szólítra Magyarország fiaitól, kik testvérileg nrujtják kezöket

a mi felemelésünkre és boldogításimkra. Emeljetek hát szót ti

1,300-000 román testvérek s a szabadságot és az igaz testvéri

egyenlséget kérjük s vériink feláldozásával szerezzük meg.

Legyen ez határozatimk s végs akaratmik."

2Ióga Demeter román nemzetiség ügyvéd ápril 27-röl

bizalmas levelet ír az egyesült erdélyi pártok vezéréhez és abban

a románság kívánságairól a következképen informálja: .A
Magyarországgal való unió S hét, ha lehet 8 nap alatt történjék

meg. Minden magyar törvények, különösen a jelen nagy esemé-

nyek között, fogadtassanak el. A három nemzet imióját szün-

tessék meg. A négy vallás helyébe lépjen a négy nemzet.

Negyedik nemzetté a román alkottassék. Ha ez többséget nem
nyerne, honfi és honfi között sem nemzetiség, sem vallás ne

tegyen különbséget. A szász legyen köteles belügyét is magyarul

vinni. Ezt tegye az oláh is a Királyfoldön. Több pontokat nem
teszek, mert én és szegény elnyomott nemzetem ezekkel tökéle-

tesen megleendünk elégedve."

Hasonló testvéri és magyar-barát érzelmeket tolmácsol a

nagyváradi román ifjúságnak azon felhivása is, melyet május

9-röl keltezve intézett az erdélyi romiüiokhoz, melynek jellem-

zbb részei a következképen hangzanak

:

_Mi státusbnn Tagrunk. nem szükí^éa: mást állitani : könnyebb köte-

lesséar ránk nézre az, hogy a léteznek javát mozdítsuk el' a

kikkel abban együtt élünk — a magyarokkaL Uozzájok a mi - -ki-

veri érzelmekkel viseltettek, mi sem tiplilimk irántuk mást, men test-

vérekké lettünk kölcsönös szenvedéseink, hazánkért és szabadsá^mkérl

ontott vérünk által. Románok I Nekünk nincsenek lázadási és felsbbség

gondolataink, mi csak fenmanidásunkra törekedünk. Cxéiunk loyalis

:

látja a világ, mi a szabadság szót nem ügy értelmezzük, mini a s^erK^k

:

mi rizkedni fogtmk az terveiktl : esziüiklHMi - t>t

fogjunk, mert eddigi visszeköttetésünk is csak el: - - >>-

ból származott. Mi magunkat a mag\'ar nemzet ii.it:A-U-ikúsé)r<>re bízzuk, a

mag^-ar független minisztériumtól várfaatjuK sorsunk javuLisát. de si^át

munkásságunktól is. mert ir\-a van : zoryrsüWeir ^~ mf^Mffittatik. KörMe-
lé»eiuk ezek: 1. román nyelvünk és - . ' a

roniÁn^k k»^pv!<»«»lv.> i,v.jr^-em>k í>v'>'é"»*<k
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szabadittassanak IVl a szerbek »^s oroszok (ruthónok) alól vallási ós poli-

tikai tekintetben: 5. legyenek egyházi gAleseink ; 6. legAcn iskoláinkra

befolyásunk : 7. minden román faluban legyen román iskola s tanítsanak

mindkét nyelvet tudó férfiak ; nyomassanak román k'<nyveket államk<>lt-

ségen ; 8. hívjuk fel mi mairunk erdélyi testvéreinket egyesülésre —
Krdély és Mag>-arország legyen ogx !" 'i

A mi eddig történt, az csnk félénk tapogatózás és határozat-

lan vágyatiozás volt a románság fiatalabb értelmisége részérl.

A követelések szelídek és nagy részben kielégíthetk voltak, a

hang barátságos, és általában véve. a magyar nemzet iránt

testvéries érzelmet lehellö. 1 )e csakhamar belevegyült az ébre-

dez románság óhajtásainak és politikai vágyainak zajába Bar-

niitiu szenvedélyes gyíílöbMet hirdet erszakos hangja is. í) is

megírta a maga pniklamáczióját és a szebeni jogakadémián

tannló román ifjúság, kiknek vezére és tanácsad('»ja volt, igye-

kezett több példányban lemásolva, az országban elterjeszteni.

„MagA'arország Erdélyt unióra hívja — liangzik Harnutivi ez igazán

forradalmi liangi'i jtroklamácziója — Kolozsvár nagy iuuiejiélylyel nyilat-

kozott, hogy akarja. A székelyek is úgy fognak nyilatkozni, de a szász

r.em. Hát a román mit tesz ? Ettl függ élete, halála. Nyissa ki szemét

minden román s liasználja fel az idt, mert vagy mindent nyer, vagy

mindent veszt. Elveszti, a mit eddig is bírt — nemzetiségét. Halljátok

rómaiak vmokái ! mit kell felelnetek magyarnak és szásznak? Mi addig

nem egyesülünk, míg a román nemzet nem emeltetik azon politikai rangra,

rni'lyböl a magyar, székely és szász vetkztette ki. Nélkülünk irták az

.\pi(r(ibatákba, hogy csak megtrt nemzet : kiküsziibólték minden

országos fbb hivatalból s lia mégis azzá akart lenni, nemzftisége és val-

lása elhagj-ását kívánták. De nem számláljuk el a sok V»nt, Isten ünnepet

i-endelt az elnyomott népeknek is. Minden város és falu visszhangzik az

.irömtl. mert a mai nap az elhalt népek feltámadása. Es mi egy milli<>

háromszáz ezerén jiolitikai halottak voltunk, nem nemzet. Most a fel-

támadás na]ija van. Menjünk, gilrdítsük le a követ a sírról ;
oldjuk fel a

román nemzet ezer éves kötelékét, liogy keljen fel a porból s éljen örök

életet. Lelkészek ! ha igaz atyái vagytok a népnek, ne hagyjátok veszni

jogát, ne válaszszátok el érdekeiteket az övétl. Az Istonért. ne egyesül-

jetek senkivel, míg öt boldognak nem látjátok. Védjétek a román nép

fényét : rizzétek meg az édes anyai nyelvrt. Mondjátok nn'g a nuigyarok-

nak, hogy ti az iniióról nem beszéltek addig, míg az országgylés a román

nenizelot mint olyant el nem ismeri. Nemes románok, Fogarasban. Hát-

szeg vidékén és Kvárban, étmdjr'tek fel ! Ne ámíttassátok nuigatokat a

'j Jitknh FJ'k : Szabadsághanzunk 1i>rtén<télifz. SÍ. és .S."). 1.
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magyarokkal: ne szakadjatok el Erdély földjétl, anyátoktól, melyet román
seitek karja szerzett számotokra. Mondjátok meg a magyaroknak, hogy
ti románok vagytok, hívei a császárnak, hazának, de az unióról addig nem
akartok tudni, mig nem lesz nemzeti g^'léstek. melyen eltérj eszszétek

nemzeti kívánságtokat. Kérjétek meg: ne ítéljenek mindig „De nobis, sine

nobis". Ok a magyart felosztották magyar és székely nemzetre, hogy a

.szászokkal mondhassák : három nemzetbl álló ország s a románt, mint

legrégibb lakosokat, kihag^-ták. Most is megersítették nyelvüket, a miénket

pedig számba sem veszik. Ez így nem maradhat. Xem leszünk a magj'ar

és a szász rabja. Nyelvünk tekintélyét el kell ismernetek az államban és

törvény eltt, melyet vérünkkel védtünk. Míg az egész román nemzet nem
lesz jelen az országgylésen, addig óvást teszünk minden unió ellen.

Örökre átkozott legyen az a román, a ki uniót mer kötni, mifi cl nem lesz

ismerve a román, mint politikai nemzet.^

Ez a proklamáczió névtelenül jelent meg, de azonnal fel-

ismerte benne mindenki Barnutiu elméjének szülöttét. A habo-

zás, a tájékozatlan tapogatózás napjai épen alkalmasak voltak

arra, hogy ez a határozottan forradalmi hang irányt és tartalmat

adjon a forrongó kedélyeknek és a körülmények hatása alatt

megindult félig tudalmatlan mozgalmaknak. Xem lehet Barnii-

tiiitól elvitatni, hogy eléggé élesen látó szemei azonnal helyesen

felismerték, hogy az egész helyzet kulcsa az unió kérdésében

van elrejtve. Tényleg az 1848-iki mozgalmaknak, egész a sza-

badságharez megkezdéséig, középpontja Erdély és Magyarország

uniója volt. Ez, és a jobbágyság felszabadítása alkotta azon ten-

gely két sarkpontját, mely körül az idszak egyre nagyobb hul-

lámokat vet mozgalmai forogtak.

A mint Harnutiu kiáltványa a Tamás-vasárnapi gylés

íílkészítésében utazó balásfalvi tanulók és maros-vásárhelyi

kanczellisták kezébe jutott, azok aztjnnal öntudatosabbak, bát-

rabbak és követelöbbek lettek beszédeikben. Az izgatók számár.i

a talajt még egy másik körülmény is segített elkészíteni. A
Magyarországgal szomszédos vármegyék népessége, különösen

azokíjn a vidékeken, hol a két ország között a közlekedés

uagyobl) és az érintkezés srbb volt, csakhaniar értesült, hogy

.Magyarországon az úrbéri szolgálatokat már törvényesen meg-

szntették, llunyadnu'gyf! röispánja uiár inárczius L>7-rl azt írja

a kormányszéknek, hogy a inegyéjéhcn laki'i parasztság xv/.

utazóktól és a hírlap(tkból értesülvén ari-(')L Imuv .Magyarországon



— 44>^ —

•cl nép felszabadult, nyugtalankodni kezd. Egy héttel késbb,

április 4-én jelenti, hogy a nép tudomást szerezvén arról, hogy

a szomszédos Krassó és Arad megyékben a jobbágyok felszaba-

dítását nagy ünnepségek között hirdették ki, rögtönös felszabadí-

tását követeli s a ki ennek lelietetlenségéröl akarja meggyzni,

abban ellenségét látja s azért azt kéri, hogy a nép megnyugta-

tására küldjék ki megyéjébe Saguna gör. kel. pü.spököt. Kolozs-

megyében is a román jobbágyság azzal fenyegetzött, hogy az

m'béri szolgálatok teljesítését megtagadja s nyíltan kezdették

egyesek hirdetni, hogy nem csak a jobbágybirtok marad a

jobbágyok tulajdona, hanem a földesúr birtokát is fel fogják

maguk között osztani. Minden oldalról nyugtalanító hirek érkez-

tek a nép egyre növekv izgatottságáról. Kolozsmegye fispánja

meggyzdve arról, hogy a megyéjében folyó izgatás szálai

Mikás Flórian ügyvéd és zsuki birtokos kezeiben folynak (")sz-

sze, a nagyobb zavarok kitörését megelzend, Mikásl bujtoga-

tásért elfogatta. Az elfogatásakor nála talált levelekbl meg-

döbbenve tapasztalták, hogy mily kiterjedt és jól szervezett

s mily veszedelmes ezélokat követ az az izgatás, meljiiek leg-

buzgóbb ügynöke Pap Sándor, alias Papiu Ilarianu volt, közép-

pontja és fvezetje Barnutiu, kit elbb ismertetett proklamá-

eziója egyszerre a helyzet urává tett. „Mi ifjak és tüzesek vagyunk
— írja ez elkobozfttt levelek egyikében Bukarestbl április (i-ról

Axente — és különféle terveket kovácsolunk, melyeket talán

az érettebbek és értelmesebbek nem fognak helyeselni. Ha mi

egyetértésre tudn(')k bírni az összes románokat és egy czélra

felizgatni, nem ragadhatnánk-e ki mindent az idegenek kezébl,

vagy leiralább a robottól és más egyéb igazságtalanságoktól

nem tudnók-e megszal)adítani a románokat és a többieket? Azt

hiszem, hogy kcinnyen lehetne találni fiatal embereket, a kik

szívesen élére állanának a románoknak. Ha a felkelés tanácsos-

nak látszanék, akkor elkezdhetnék: Molnár Illés, ki udvarbíró

Kománán, én az én kerületemben, Bomán az ()vében, Margi-

neanii a Maros mellett, Ikiternai a Mezségen, Jauku pedig az

Ompoly völgyében' stb.

Az úrbéri szolgálat tettleges és erszakos megtagadásának

els fenyegetbb jeleneteivel Bels Szolnok megyében találko-
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zunk. Április 15-ike táján Völtsölí községében a nép a szó szoros

értelmében fellázadt a földesúr ellen. A hatóság a támadt zavar-

gasTecsendesítésére Vajda György megyei esküdtet küldötte

ki. A zavargó nép azonban úgy elverte, hogy másnap a kapott

verés következtében meghalt. Vajda Tivadarnak nemesi telkét

szamosujlaki Pavel Mojzsa erhatalommal elfoglalta. Kiss

László szilágy-csehi bhtokosnak egy jobbágyát azért, mert

urdolgára ment, elverték. B. Wesselényi Farkasnak pénzért

dolgozó napszámosait saját felszabadított jobbágyai elkergették,

a báró vetéseit elfoglalták. A mozgalom Doboka megye több

helységében is kiütött. Május 7-ig Fels Fehér megyében 11

község tagadta meg a szolgálatot. Különösen nagy volt az

izgatottság a Papp Sándor szülfaluja, Mez-Bodon környékén

fekv Oláh-Dell, Pagocsa, Czintos, Bogát és Ludas községek-

ben.^) Ezek a jelenségek arra kényszerítették a kormányszéket,

hogy feljogosítsa az egyes megyéket a gyilkosok, rablók, gyúj-

togatok és közcsendháborítók ellen való statárium hirdetésre.

Egy hivatalos jelentés szerint Alsó Fehér megyében, Miliálcz-

falván a nép a szolgabírót a rögtönitél bíróság kihirdetésében

erszakosan megakadályozta, mialatt többenhangosan azt kiabál-

ták, hogy nem engedik meg a rögtönitél bíróság kihirdetését

mindaddig, mig erre vonatkozóan balásfalvi királyukat meg
nem kérdezik.

A rögtönitél bíróság elrendelése nem volt valami bölcs és

elrelátó hatósági intézkedés, különösen egy vele járó sajátságos

körülmény miatt. Szokásban volt ugyanis, hogy minden község-

ben, a hol kihirdették a statáriumot, a község valamelyik pont-

ján azonnal egy.primitív módon összetákolt akasztófát állítottak

fel. „Madaras szolgabíró — irja Moldován Emlékirataiban -') —
a tömeg közé állva, román nyelven felolvasta a kormány rende-

letét. Miiidei) mondai hoz magyarázatot fzött és rám függeszt-

vén tekintetét, nyomatékos hangon igy végzé : Mát('>l kezdve

tehát, aki, bnjtogatva az országban, megháborítja a kozi-sendes-

séget, három nap alatt ott, hol tetten érik, akasztófára fog

húzatni. Eznián a l)irólioz fordulván, igy sz»'>lott : Kend pedig

'y .Inkdh KIrIc : Sziili.'Klsi'itiharcziiiik liirtriiotólioz. 11."). 1.

"*) \'(tHÍlir Miililovan : .Müinuni din 1.S1S 4ü. !15. 1.

20
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gondoskodni fog, hogy az akasztófa elkészüljön s amott (egy

emelkedetebb helyre mutatott) fel legyen állítva. Egy pár óra

múlva visszatérek s akkorra már ott álljon az akasztófa!

Mikor az akasztófa elkészült, nagy triuniiiissal felemelték s a

jelzett helyen felállították, mialatt több oldalról lehetett hallani

e szavakat : Része legyen benned annak, a ki megparancsolta,

hogy téged ide felállítsanak I"

Igazán, lehet-e hatalmasabb izgató szert feltalálni a nagy
szenvedélyek és a társadalmi rend olyan megrendülésének

napjaiban, mint a mink az 1848-ki idk voltak, a nép haragjá-

nak és szenvedélyének felkorbácsolására, mint egy-egy akasz-

tófát minden községben felállítva. Ki is zsákmányolták e szeren-

csétlen akasztófákat a magyar nemzet és a magyar kormányzat

ellen nemcsak a román nép között izgató tanul()k és kanczellis-

ták, hanem azon késbbi román írók is, kik az 1848/49-iki

események czélzatos történelmi feldolgozására vállalkoztak.

A Tamás-vasárnapi gylést Lcmény püspök tudta és bele-

egj^ezése nélkül hívták össze a balásfalviak. A fispánok a

kezeikbe jutott Pumnul-féle Felhívások egy-egy példányát

Ijeküldötték a kormányszékhez, a további teendkre vonatkozóan

utasításokat kérve. A kormányzó ennek következtében elnöki

utón átírt Leményi püspöknek, hogy Pumin ellen e Felhívá-

sáért, mint bujtogató ellen indíttason fegyelmi vizsgálatot. A
tervezett gylésre vonatkozóan pedig megjegyezte, hogy bár

nem volt soha szándéka a románságot attól elzárni, hogy kíván-

ságait az országgylés elé terjeszsze, st, ha az törvényes módon
és úton kezeibe jút, az igazság mértékéig még pártolni is

hajlandó, — de nem látja át, miért kellene e czélra népgylést

tartani, mivel a nyers tíimegek összejövetele mindig veszedel-

mes, mert a vezetk nem állhatnak jót arn')!, hogy meddig lesz-

nek képesek a tíimeget a mérséklet határai között tartani.

Erszakol alkalmazni nem akar s azért kéri a i)üsp()kr)t, hogy
vagy személyesen menjen fel a havasokra a felizgatott kedé-

lyek lecsendesítésére és a további gylések megakadályozására,

vagy pedig küldjön fel valamely magnsabb egyházi állású

egyéniséget. A'égül azt is tudatta a kormányzi') a püsjjokkel,

hogy az espereseknek és a helységek küldötteinek Halásfalvára
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összegylését egyáltalán nem helyesli és csak kénytelenségbl

tudná elnézni. Zsinattartásra sem adhat engedélyt, mert az a

hatáskörét túllialadja. Legfölebb is csak annyit ígérhet, hogy,

ha a püspök erre formaszerint felszólítja, hajlandó lesz vonat-

kozó kérelmét döntés végett felségéhez haladéktalanul felter-

jeszteni.

A kormányzó e bizalmas jelleg elnöki átirata után csak-

hamar kiadta a kormányszék is a két román püspökhöz czímzett

azon rendeletét, melylyel a felsbb engedély nélkíü hívatlan és

ismeretlen egyének által kezdeményezettTamás-vasárnapigyülés

összehívását megsemmisítette és az azon való megjelenést szigo-

rúan megtiltotta. A püspüköknek,kiket a továbbiakért felelsökké

tett, azt is tudtokra adta, hogy az esetre, ha a gylés megtartá-

sát mégis megkísértenék, a fhadparancsnokságtól annak meg-
akadályozására elégséges katonai ert kért s e katonai ernek
a szükséghez képest való alkalmazását az Alsófehér- és Küküll
vármegyei fispánok egyetért gondoskodására és felelsségére

bizta.

A püspökök a kormányszék e rendeletét nemcsak köteles

tisztelettel fogadták, hanem az abban foglalt tilalom kihirdeté-

sét az espereseknek meg is parancsolták. Lemény püspök azon-

ban, válaszolva a kormányzó bizalmas jelleg átiratára, azon

nézetének adott kifejezést, hogy tekintettel a fcnforgó rendkí-

vüli körülményekre, mégis czélszerü lenne valami formában

megengedni, hogy a románság értelmesebbjci tanácskozhassa-

nak egy, az országgyléshez intézend kérelem tartalma felett.

A püspök e kérésére a kormányszék kijelentette, hogy nem
fogja ellenezni, ha a püspökök külön-külön, a magok székhe-

lyére (')sszehívják a pai)ság és az értelmiség képviselit, hogy

velk egy, a románság óhajtásait magában foglaló s az ország-

gyléshez benyújtandó kérelem tárgyában tanácskozzanak.

Lemény piisp(')k a kormányszék e rendeletének vétele után

a g()r. katli. esperes(!ket és az értehniség tagjait (issze is hívta

május 15-ére, székhelyére, Balásfalvára. A nagy-szobeni gr.
k(íl(!ti konzisztoi-juin - Saguna távollétében — szintén május

ir)-ére hívta össze a gi'ir. kel. espereseket s az értehniség kivá-

lóbb tagjait, de elfeiejtették mindketten megjeUilni a gylés
29"
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székhelyét, a mely véletlen, vagy szándékos körülmény tényleg

nagyban hozzájárult a május ir)-iki halásfalvi gylés sike-

réhez.

A püspökök tehát nemcsak a Tamás-vasárnapra összeliivott

gylés betiltását hirdették ki, hanem a május lö-iki gylés
összehívását is. A Tamás-vasárnapi gylés azonban mégsem
maradt el, mert a nép nem volt hajlandó hinni feltétlenül a

hivatalos hirdetésnek s azért kételkedésében lelvilágositást a

körében idözö tanuló ifjaktól és kanezellistáktól kért, a kik a

legnagyobb határozottsággal nyugtatták meg azokat, kik abban

kételkedtek, hogy a Tamás-vasárnapi gylés meg íbg-e tartatni

vagy sem l

A püspök és az az egynehány kanonok és tanár, kik fel-

tétlen hívei voltak, mindent elkövettek, hogy a Tamás-vasárnapi

gylés ne tartassék meg. Serényi szemináriumi rektor egy Mol-

dován Illés nev theologust, ki a gyiüés sikerén buzgólkodott,

kitiltott a szeminárnimból. Mán István tanár pedig kicsapatással

fenyegette azokat a tanulókat, kik a gylésben részt fognak

venni. E miatt Mán tanár másnap csak aHg kerülte el a verést.

A püspök rendeletébl a Kküllö hidjánál röket állítottak fel,

kiknek az volt a feladatuk, hogy az érkezket visszatérésre bír-

ják. Mindez azonban hasztalan volt, mert már szombaton este

tömegesen érkezett a nép. A papság közül nem jött el senki

más, csak Bálint Simon Verespatakról, még pedig nem egyedül,

hanem mintegy 400 fnyi nép kíséretében.

Bánlfy Miklós alsó fehérvármegyci fispán Miksa János

alispánt és Fosztó Menyhért fbírót küldötte ki a gylés felosz-

latására. E biztosok május 1-rl a fispánhoz tett jelentésükben

a gylés lefolyását következképen beszélik el

:

„A katonaságot kiállítottuk a piaczra, hol az összcsereglés

történt; mikor is a templom tornáczára felállott egy Pap Sándoi-

nevezet kir. táblai írnok s elésorolta azon nyomorokat, melyek
alatt eddig az oláh nemzet nyögött. A többek között azt mon-
dotta, hogy az oláh nemzet, mely egyedül régibb lakosa ezen

országnak, több századokon keresztül volt a kiváltságos osztály

járma alatt. Ez tartotta a katonaságot és nemességet s mégis

minden polgári jogoktól és javadalmaktól meg van fosztva,
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holott ezen nemzet tagjai is az Isten képére teremtett emberek

voltak ; hanem most már isteni sugallatból egész Európát átlen-

gette s a többek közt ide is elhatott azon alkotmányos szellem,

mely szerint minden nemzet s azok között az eddig nyomás alatt

volt oláh nemzet is kivívhatja polgári jogait és ebben semmi
földi hatalom már többé nem gátolhatja. Az ezeltt öt héttel

alkotott terv szerint azon okból vannak összegylve, hogy a jöv
hónapban megnjrilandó országgylésre sérelmeiket kiemeljék

és kéréseiket elkészítsék — , addig pedig, mig ez megtörténik, a

robotot— kivéve a téh napokról elmaradott szolgálatot— tegyék

meg. Említette továbbá, hogy egy ügy^'édet, ki az oláh nemzet

ügyében lépett fel, a kormány elfogatott és ma is fogva tart —

,

továbbá egy növendék pap hasonló okból a tegnap elküldetett.

Következleg, felszólította az összegylt népet, hogy addig innen

el ne oszoljon, mig az elsnek kiszabadítása, a másodiknak

visszavétele iránt biztosítva nem lesz."

„Miután láttuk, hogy a könnyen hív népnek kedélye ezek

által fel van ingerelve, nagy bajjal a beszélhetésre sort kapva,

semmit nem mulattunk el a köznép megnyugtatására és lecsen-

desítésére. í^zekután egy Abnidbányán lakó Buttyán János

nev ügyvéd, vidrai Jánk Ábrahám és egy Nemes nevezet
Aranyosszék pojáni növendék pap hasonlólag a templom torná-

czára felállva, az elbbinél valamivel nagyobb mérsékletesség-

gel az oláh nemzet érdekeirl hosszason szónokolván, végtére

úgy nyilatkoztak, hogy ezen gylésnek czélja az, hogy a jöv
hónapban megnyitandó országgylésre beadandó kéréseiket

megkészítsék, addig tehát mind jelenleg, mind innen való eltá-

vozásuk után legyenek csendesen."'

.,E sz()n()k()k beszédje közben és utáti, a mennyire szóhoz

juthatott, a méltóságos püspök ur is a nép lecsendesítésére egy

atyai és a né[) felfogásához alkalmazott beszédet tartott — , kit

is I'aj) Sándor beszédében több versen nu'ggátolván, kigúnyol-

ván, azt mondotta a népnek, hogy a püspökre és a vármegye
tisztviselire ne hailgassaniik. Továbbá, a mostan Szebenben

laki'i Harnntz Simon nev i'gyéiuiek szekerébe fogott K>vait a

né|i kifogván, magok húzták be szekerét a nevel intézet udva-

lára s onnan a ncvrzcit IJanuilz Simont nirvan a nép kiliozván.
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ez is a templom tornáczára felállott és egy nacrvon csendesít s

törvényes szellem beszéde által igyekezett a népet csendességre

bírni, melynek úgy látszott, nagy hatása is volt."

„A'égül, több Ízben elpróbált csendesítésünk és felvilágosí-

tásmik után azon kivánatokat jelentették nekünk, hogyha írás-

ban megnyugtatjuk ezen szónokokat, hogy a népnek innen

leend eloszlása után, nekik a mai napon Balásfalván történtek-

ért nem lesz semmi bántódásuk és továbbá, ha az eloszlás eseté-

ben bizonyságot teszünk arról, hogy k a felséges kir. fkor-
mányszék rendeletének hódoltak és a népet eloszlatták, abban
az esetben tüstént eloszlatják a népet, és mindaddig, mig ezen

dolog országgyíüésen törvényszerleg ki fog egyenlíttetni, bizto-

sítanak, hogy ezen nemzet részérl csendesség lesz. Elleneset-

ben nem oszlanak el és elvárják, hogy a kiállított katonaság

akármely kínzásokat kövessen el rajtok — azonban ez esetben

is a nép oltalmazására minden módokat fel fognak használni. —
A dolog ilyen állásában, látva, hogy a nép ezen szcuiokokhoz

nagj'on ragaszkodik és a legnagyobb elszántsággal kész minden

veszedelemmel szembemenni, másrészrl pedig a néptömeg

nttön n és az ingerültség perczenként nagyobb kezd lenni, és

a jelenlev katonaság a jelen volt és késbbre még nagj^obb

számmal megjelenhet néptömeggal nagy aránytalanságban

vagyon, hogy az országot a katonasággal leend eloszlatásból

következhet ingerültség által lángba ne borítsuk, miután mind

a szónokok, mhul maga a nép biztosított az iránt, hogy ha e

kívánságokat teljesítjük, k is eloszlanak és mindaddig, mig

ezen dolog t(>rvényesen elliatároziklik, csendesen lesznek, kény-

telenek voltunk a kivánt bizonyítványt részöki'e kiadni. Knnél-

fogva eléretödött azon czél,hogy a nép a nélkül, hogy az ország-

gylésre beadand(') peticzió-készítésbe liefolyt volna, délután fél

négy órakor eloszlott... a katonaság állomásaira visszatért ; estve

a város kivilágíttatott és a növendék papság s a tanuló ifjúság

által ezen nap zene és öröm zaj között ünnepeltet(>tt meg." *)

A marosvá.sárlielyi kanczellisták közül Fcipm Ilarianu-)

szerint a Tamás-vasárnapi gylésen jelen voltak Jrt«A;í( Abra-

') Jiaritiu : Istoria Transilvaiiici. ]|. kí.t. 748 í's 71!'. 1.

') Istoria Hománilor <Iiii Dacia supcrióra. II. kí>t. L'S,'5. 1.
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hám, PoruHu Sámuel, Tordasianu, Tobias, Fránl-ii, Peuciu

János, Bosca Péter, Bota, Margineanu János, Vesprinieanu

Vasilie stb. „Barnutiu megérkezése — írja Popea Miklós ^) — ~^
nagy félelmet gerjesztett a püspöknek és a kormány küldöttjei-

nek szivében. Azt hitték ugyanis, hogy azért jött ide, hogy
kikergesse a püspököt székébl s így álljon boszút azért a pör-

ért, melyet a püspök egynehány év eltt folytatott ellene és

tanártársai ellen s melynek eredménye az lett, hogy Barnutiu

elvesztette tanszékét. Félelmök azonban hiában való volt, mert

Barnutiu a népet békére intette, tanácsolván neki, hogy menjen

haza csendesen s engedelmeskedjék otthon felebbvalóinak és

azután jöjjön el ismét arra a nagy gylésre, melyet a kormány
engedélyével fognak tartani s melyben az iránt fognak hatá-

rozni, hogy mit tegyen a román nép politikai jogai megnyerése

érdekében ? Ugy is történt. A nép hazament és az értelmiség is

Barnutiuval együtt, ki, mint Cipariu írta az ..Organul Luminei"

czim újságban — úgy ment haza, Szebenbe, mint a „béke

angyala."

A Tamás-vasárnapi gylés tehát a kormány betiltó rendé- —f—
léte következtében nem úgy sikerit, mint azt az összehívók és

a rendezk akarták. Mégis így megtartva, hatása nagyobb volt,

mintha elébe akadályok nem gördültek volna. A gylést össze-

hívó s az egész mozgalmat vezet ifjúság e gylésen jött teljesen

erejének tudatára. Az összegylt népet fanatizálta, a kormánytól

kilátásba helyezett gylésre pedig a tért elkészítette. „Röviden
— hogy újra Popeát idézzem — e nélkül a gylés nélkül s azon

elkészületek nélkül, a melyeket az ifjúság ekkor tett, a május

15-ki nagygylésnek, ha meg is tartatott volna, nem lett volna

semmi tekintetben az az értéke és hatása, a mi volt, st az is

nagyon köjuiyen megtíirténhetott volna, hogy téves ulra jutva,

eredményeiben egyenesen az igazi lomáii nemzeti énU'kc'k c\Wn

lett volna."

M Mi'inorialul Arcliiopisoopiiliii si ^[otl•opolitului Aiuiroiu bari>n di'

Siii^iiiiii siiii liiplolo iiiiUoimlo-politico ulo romanilor lS4ü— 1873. Toiu.

J. 8(5. 1.
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A balásfalvi népgylés.

A Tamás-vasárnapi gylés után a román nép izgatottsága egyre növekszik.

Ez izgatottság jellemzése. Barnutiu tanácskozása a balásfalvi kanonokkal.

A magyarországi románok kiválóbbjait is meghívják a május 15-ki gylésre.

A hatóságok intézkedései. Tárgyalások a kormányszék és a fhadparancsnok-
ság között. A román nép vándorlása Balásfalra felé. Saguna megérkezése és

fogadtatása. A liomániából visszatért intelligens románok. A kormány kép-

viseli, Schurtcr tábornok és a katonai assistentia. Xopcsa László szereplése.

Az elleges értekezlet és határozatai. A gylés els napja. A megnyitás forma-

ságai. Áttelepedés a „görög rétre"'. Schurtcr tábornok meghívása. Az elUges

indítványok. A nemzeti eskü. Az els napi ülés bezárása. Az ebéd. A gylés
második napja. Az unióra vonatkozó incidens. A balásfalvi netnzcti programm.

A bécsi és kolozsvári küldöttség. A román nemzeti komité és tagjai. A harma-

dik nap eseményei. A tömeg eloszlása. A záró értekezlet. Barnutiu beszédének

fontossága. K beszéd kivonatos tartalma.

A Tamás-vasárnapi gylés után a ruinán nép izgatottsága

egyre növekedett. A szünidkön még mindig otthon lev tanuló

ifjúság fáradhatatlan volt az izgatásban. Nemcsak az értelmi-

ség, de maga a nép is alig beszélt másról, mint a balásfalvi

román országgylésrl. Mindenki készült a május 15-iki nagy-

gylésre, a melyen a tömegben elterjedt hír szerint nem fog sem
több, sem kevesebb történni, mint hogy fel fogják osztani a

földesurak birtokait. Több helyen az izgatottság tettlegességben

és a hatóságok iránt való ellcuszegiilésben ITirtki. Krdély külr>n-

böz részeibl a fenyeget mozgalmakról egyre érkeztek a kor-

mányszékhez a jelentések. „Tamás-vasárnapjától kezdve — iija

l'apiu llaiianu már idézett kí'inyvében — május l-ig az egész

ország s annak minden nemzete a legnagyobb forrongásban és
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a legfeszültebb várakozásban voltak. Magyarok, románok és

szászok nagyon jól tudták, hogy a románok gylése fog dönteni

Erdély sorsa felett. ]\lindnyájan türelmetlenül várták, hogy mit

fognak tenni a románok."

A hatóságok ilyen körülmények között kénytelenek voltak

nemcsak praeventiv intézkedéseket tenni az eshetlegesen kitör-

het mozgalmakra vonatkozóan, hanem egynehánynak azok

közül, kik a kezei közé került adatok alapján a legfbb bujtoga-

tok voltak, elfogatását is elrendelni. Tényleg több helyre katona-
-f-

ságot kellett beszállásolni, hogy a nép izgatottsága lázadásban

ne törjön ki. Az állapotokat híven és érdekesen jellemzi Leményi

püspök azon jelentése, melyet május 10-rl a kormányszékhez

küldött: „Ma egy igen hiteles hirt vettem arról, hogy a bujto-

gató ifjak innen Szebenbe menvén, odavaló lelkészemmel, Mán
Miklóssal, Barnutiu Simonnal, Boér Demeter, Barb Miklós és

Tap Sándor többször megesküdtek s magukban elhatározták,

hogy ha én a gylésen az általuk elterjesztend pontokat el

nem fogadom, vagy ellene szegülök, engem láb aliü eltegyenek,

— hittel kötelezték magukat mindnyájan arra, hogy ha az unió

pontjairól le nem mondok, a püspöki székrl ledöntsenek. Min-

denfelé azt hirdetik, hogy a nép Balásfalvára fegyveresen jelen-

jék meg. Mán ^liklós papom is azt mondotta alsó-sebesi nem
egyesült pap, Topa Arszéniának. Vap Sándor pedig a szecseli

útban összegylt és a Saguna püspök érkezését váró néptömeget

arra buzdította, hogy május 15-én családostól, gyermekestl

jelenjenek meg Balásfalván s ervel mutassák meg, hogy a

román mindent meggyzhet. Ks mindezt ö Füle igazgató, Moga
theologus, Panevic3 és mások jelenlétében mondotta."^)

Mieltt Barnutiu a Tamás-vasárnapi gylés után eltávozott

volna Baláslalváról, Cipariuval és a velk egy nézetet valló

kanonokokkal és tanárokkal a május 15-iki gylés elkészítésére

vonatkozóan a fbb teendkben megállapodtak. Klhatározták,

hogy a káptalan, félretéve a telekezeti szempontokat, teljes egyet-

értésben fog (iljárni a nagy-szebeni gör. kel. konzisztoriununal.

Azonkívül megállapodtak abban is, hogy a gylésre megfogják
hívni a magyarországi románság kiválóbb féifiait is. ('iparin

') Jaluih FJvk : S/uliadsiiHliaii/miU I.>il.'iirtt'-li.'/, IIC. rs 117. 1.
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már ezt megelzleg ii1 volt Murgii Euthymnak, Puinnul pedig

több bihari és bánsági ismerseinek. Mikor teljesen tisztába jöt-

tek és megállapodtak a teendket illeten, Barmit iu és Buttyán

Szebenbe távoztak. Velük mentek a maros-vásárhelyi kanczel-

listák közül is többen, a kiket saját megyéjükben a hatóságok

féktelen izgatásaik miatt cl akartak fogatni. Mások meg részint

a királyi'öldi román községekbe, részint a határrségi falukban

húzódtak meg, hogy nagyobb biztonságban legyenek és idrl-
idre innen rendeztek kisel)b-nagyol)b kirándulásokat a várme-

gyék területére. Attól féltek ugyanis, hogy a püspökök össze-

hívója értelmében csak az esperesek fognak május 15-én Balás-

falván megjelenni, legfölebb is a világi értelmiség egy-kétszáz

fnyi tagjával együtt. Ok pedig minden áron nagy tömegével

imponáló, st terrorizáló hatású népgylést akartak tartani s

ezért, a hová nem tudtak személyesen eljutni, levelekkel s ize-

netekkel igyekeztek rábírni az érdekldket, hogy az egyes

falukból ne csak a pap menjen el, hanem legalább két-három

értelmes ember is.

A nagy készüldés és sürgés-forgás nem kerülte el a ható-

ságok figyelmét sem. Alsó-Fehér vármegye törvényhatósági

bizottsága, mint a balásfalvi gylés által legközvetlenebbül érde-

kelt vármegye hatósága, arra kérte a fkormányszéket, hogy a

május l'")-iki gylésre a rend és a közl)iztonság érdekében a

fhadparanesnokságtól eszközíiljíin ki nagyol)!) számú katona-

ságot, mert, bárha az ifjaknál higgadtabban gondolkozó papi

elöljárókról fel lehet tenni, hogy az odacsdül né])et nem izgatni,

hanem csendesíteni fogják, mindazonáltal félni lehet, hogy a

féktelen vágyakkal eltelt néptömeg oly kihágásokra vetemed-

hetik, mii a polgári hatóságok tekintélyével és rendelkezésére

álló erejével megakadályozni nem lehet. A kormányzó tényleg

még május 3-án átirt a fhadparancsnoksághoz a kell szánni

katonaság kirendelése tárgyában. A fhadparanesnokság a leg-

nagyobb készséggel ígérte meg, hogv a kell számú katona-

ságot annak idején az illetékes polgári hat(')ságok rendelkezé-

sére fogja bocsátani. Majd május 5-rl kelt átii-atában szemre-

hányásokat tett a püsp(»kr)knek, hogy az engedélyezett gylést

nem küloii-külön, hanem mindketten azonos helyre hívták ösz-
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sze. Majd pedig Bánffy Miklós gróf fispán és Szabó Lajos kor-

mányszéki tanácsosok személyében a gyíílés kormánybiztosait

is kinevezte.

Mentl közelebb jött a kitzött nap, annál nagyobb lett a

román nép izgatottsága. A gylést megelzen már három nap-

pal kezdettek özönleni a nép és a küldöttségek az ország román-

ság-lakta minden részébl Balásfalva felé. .. Elre mentünk —
Írja Moldován, jellemezve a Balásfalvára tóduló nép mozgását\)

— mögöttünk és körülöttünk mindenütt nép. Ugy haladtunk

elre, mint a folyó-vizben. A tömeg árja vitt magával. Azt hit-

tük, hogy ha kiérünk a faluból, gyorsabban hajthatjuk a lovakat.

de lehetetlen volt. Kiérve a faluból, nemcsak az út, hanem a

mez is hemzsegett a néptl. A menet eleje Szent Pálon volt

és Kerellöbl még ömlött ki a nép. ^Mikor kiértünk az ország

útjára, találkoztunk a más vidékekrl jöv csapatokkal is. Késn
délután érkeztünk Sajóra. Felmentem egy magas dombra s

körlhéztem. Nem látszott a menetnek sem eleje, sem vége,

nem lehetett látni sehol egyebet, mint csak románt."

Szombaton, 13-án délután érkezett meg Szebenbl, mint-

egy 30 kocsiból álló kisérettel Saguna püspök is. Az ifjak elébe

mentek s kérték, hogy a nemzeti ügy érdekében ne szálljon

Leményi püspökhöz. ..Inkább Balásfalva piaezán maradok, csak

ne gyanúsítsatok" feleié az ifjaknak. E kijelentésre az ifjak is

belenyugodtak, hogy a püspök ne sértse meg a köteles illemet,

melylyel fpásztor társa iránt tartozik. E gylésre hazajöttek

még azok az intelligens románok is, kik már régebben kivándo-

roltak volt a vajdaságokba s ott különféle hivatalos és társa-

dahni állásokat vívtak ki maguknak. így jelen voltak már a

gylést megelz níxi)on Laurianu, Balasiebcu, Maiorescu Vasi-

lic, Suciu. Valamivel késbben érkeztek meg Maiorescu ,lános.

Áron Flúv'iíin, Munteanu (rÁhuv. Abn<isiauu I)ávid, kik mind-

nyájan azért jöttek haza, hogy részt vegyenek a nevezetes gy-
lésen, s „hogy tevékenyen mkddjenek közre a maguk részérl

is a nemzeti jogok kivívásában." I >e nemcsak k vettek részt e

gylésen, hanem a romániai ifjabb nemzedék közül is többen.

') Mi'iiKiiii dili ISIS- l',t. .'il. !•> .'>.'). lii|K>k.
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így a többek között yegri Konstantin, Sión György, Ruasu,
Rosetti Lascar, Curius, Jontiescu Nicolae, Balcescu Miklós, stb.

Mpgórkoztek a kormánybiztosok, gróf Bánffn Mikl('>s fis-

pán és Szabó Lajos kormányszéki tanácsos is. Valamint Schurter

tábornok vezérlete alatt a két ágyúból, két eseadron dragonyos-

ból, egy század Bianchini, egy század Siskovich gyalogságból

és két század székely gyalog határrbl álló, mintegy 5— ÍMX)

fnyi katonaság is. A katonaság részint Balásfalván, részint a

szomszédos falukban voltak elszállásolva. A román írók a Balás-

falvára (')sszegyült néptömeget 4<),(KH)-re becsülik, a mi kétség-

kívül ers nagyítás, de ennek ellenére is tehetjük az összegylt

tömeg számát mégis 20,000-re, a mi így is elég tekintélyes és

imponáló szám.

A gylésen résztvettek között volt még egy igen érdekes

egyéniség is, Nopcsa László, Hunyadmegye volt fispánja, ki

nem akarván szolgálni a minisztérium alatt, a t()bbi konzerva-

tív fispánnal együtt lemondott. ,, Miután megérkezett Balás-

falvára Xopcsa — írja Baritiu') — azonnal kijelentette társa-

ságunkban, hogy mint román jött e gylésre, s mint ilyen

akar részt venni a gylés munkálataiban. Egyetlen hang
fogadta kételkedéssel e kijelentést; mi, a többiek, mindnyájan

örömmel fogadtuk. Mikor egy világiakból és egyháziakból

választott 12 tagú ünnepélyes küldöttséget moneszteltünk a

kormánybiztosok ülésbe való meghívására, a világiak részérl

Xopcsát jelölték ki szónoknak. Mikor a küldöttség belépett a

l)íztosok lakásába, ezek elálmélkodva látták Xopcsát a küldött-

ség élén s némán egymásra néztek. Elször is Szabó tanácsos

/ / tért ámulatából magához, kijelentvén, hogy tudják miért jöt-

tünk. Ekkor a kormánybiztosok feltivezték kardjukat és elmen-

tünk a gylésbe. Mik(jr a rettenetes nemzeti eskü letételének

pillanatában felemeltük kezünket, Xopcsa is felemelte keztys
kezét. Ekkor egy tüzes ilju felkiáltott: „Húzza le a kcztyl!" —
és Xopcsa rögtön lehúzta."

\'asárnai) reggel mise után a gylés rendezi és kiszemelt

vezeti egy 10 órától délután S óráig tartó elzetes értekezletet

tartottak, melybon a fszerepet Barnul iu viltc Pélutiin 5 órakor

•) Istoria Tratisilvanif'i. II. köt. IK). 1.
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az elzetes értekezletet tovább folytatták a székesegyházban és

elhatározták, hogy Mikás Flórián és a többi elfogottak kiszabadí-

tásáért kérelmezni fognak a kormányszéknél.

Az elleges értekezleten részleteiben megállapított gylés
els napjának lefolyása a következ volt

:

Idnyerés szempontjából az ünnepélyes istenitiszteletet

reggel 6 órakor 12 pap segédlete mellett Lemény püspök tartotta.

A mise után 8 órakor megkonditak a harangok s a polgári

hatóságok képviselinek társaságában a templom bejáratánál

lev emelvényen megjelentek a két püspök és a román értelmi-

ség notabihtásai. Asztalok és székek voltak elhelyezve az emel-

vényen. Az elnöki széket a püspökök foglalták el s ülésük

felett a templom fala fel volt sárga-fekete, kék, vörös és fehér

zászlóval díszítve — ez utóbbit akkor román nemzeti zászlónak

tartották a románok, a jelenlev magyarok pedig ráez vagy

pedig orosz zászlónak. Ekkor Janku beszédet tartott a néphez,

a mire a nép csoportokba verdött, szép rendes utczát hagp-a

az egyes csoportok között a járó-kel és rendez fiatalságnak.

A kormánybiztosok felolvasták a kormányszék engedélyét és a

gylést megnyitottnak jelentették ki. A gylésre vonatkozó

instrukcziókat Saguna püspök adta elé a következkbe foglalva :

1) a gjmlés tanácskozásai szabadok; 2) a beszédek induljanak

ki a fejedelem iránt való hségl^l, a törvényes felsbbség tisz-

teletébl s attól a reménytl lelkesítve, hogy a román uemzct

rövid id múlva meg fogja nyerni a magas tróntól mindazt,

mit az egyenlség, testvériség és szabadság elve megkövetel.

E közben a balásfalvi j^acztér a még egyre özíUil tömeg

számára szknek kezdett bizonyulni s a tavaszi nap heve is

a sr embertömegnek elviselhetetlenné kezdette tenni a hsé-

get, ezért azt indítványozták, hogy menjenek le a város alatt

elterül „görög réf-re s a gylést ott tartsák meg. Nem lévén

az indítvány ellen senkinek kifogása, az egész gyülekezet

áttele[)edett a „gönig rét"-re. Itt elszíir is a megalakulást ejtet-

ték meg. Elnökké Leményt és S(i(/uniit kiáltották ki s azután

Itarnuliu és Buritiu személyében két alehiököt választottak és

10 jegyzt: Cijxoin Tiiiidtheust, ropatíiit .lánosi, Ijniriann
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Treboniant, Boér Demetert, Bologa .lakabot, Dufika l'ált. Ang-

hel Györgjöt, Bobu Jánost, ^laior Pétert és Mán Jánost.

Ennek bevégezte után Sagima azt indítványozta, hogy

Schurter tábornokot is hívják meg a gylésre. A tábornok az

érette ment küld()ttség kíséretében csakhamar megjelent és

Saguna üdvözölte, kérvén, hogy a román nép rendíthetetlen

hségét fejezze ki Ö felsége elÖtt, mert a román nép mindenét,

amivel bír, Ö felségének és dinasztiájának köszöni. Sohnrter

tábornok felelve Sagimának, nemcsak ez eladott kívánság

teljesítését ígérte meg, hanem azon meggyzdésének is kife-

jezést adott, hogy O felségét kedvesen fogja érinteni a román

nép hségének tapasztalt kifejezése. Ekkor a tábornok eltávo-

zott. Távozásakor megkondultak a harangok, a nép román

nyelven a ..Goít cyhaUe"-t kezdette énekelni és a tüzérség

három üdvlövést tett.

A tábornok eltávozása után agyülés tovább folyt ésBarnu-

tiu lépve aszószékre, hosszabb beszéd kíséretében a következ

és egyhangúlag elfogadott indítványt tette :

1) a mezt, hol ezt az els román nemzeti gylést tartották,

e dicsséges esemény örök emlékezetére nevezzék el >6VímpM/

Libertatéi'"-nck (Szabadság mezjének).

2) A román nemzet kinyilatkoztatja, hogy állandóan hü

marad Felségéhez, Austria császárához, Magyarország kirá-

lyához, Erdély nagyfcjedelméhez és a felséges austriai házhoz.

3) A román nemzet "magát önálló nemzetté és az egyenl

szabadságok alapján politikailag Erdély integráns részévé nyilat-

koztatja.

4) A román nemzet a következ hségi esküt teszi a csá-

szár, a haza és a román nemzet iránt

:

,.\a\ N. N. esküszöm az Atya. Fiu és Szent Lólok él Istenre, hogy

h leszek Austria csAszfirjához, Erdély nag-yfejedolniéhez, I. I^'erdini'ind-

hoz és a felség^es ausztriai liAzhoz. Barátja leszek O felsép'e és a haza

barátjainak, ellensépo ellenség-einek, hof^y mint román mindip: igyekezem

megtartani a román nemzetet az igazság és a jog utján, s hogy minden

ermmel fogom védelmezni minden támadás és nyomás ellen és hogy

sohasem fogok semmit tenni a román nemzet érdekei és jogai ellen,

hanem ragaszkodni fogok a mi román nyelvünkhöz és vallásunkhoz és

azt védelmezem is. Ez elvnél fogva tisztelem Erdély minden nemzetét.
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kívánván tle is hasonló tiszteletet. Nem fogok kísérletet tenni senki elnyo-

mására, de nem is fogom eltrni senkitl, liogy minket elnyomjon. Közre
akarok mködni tehetségem szerint a jobbágyság eltörlésében, az ipar

és kereskedelem felszabadításában, a jog védelmében, az emberiség, a

román nemzet és hazánk javának elmozdításában. Isten engem úgy
segéljen s úgy adjon lelkemnek örök üdvösséget ! Ámen !"

Ezt az esküt aztán az egész gyülekezet, ég felé tartván

kezeiket, letette. Az eskütétel után felolvasták a Mikás Flórián

kiszabadítása tárgyában a kormányszékhez küldend kérvény
tervezetét s azt elfogadván, megbízták a gylés jegyzi hivata-

lát annak letisztázásával s az elnököket, hogy irják alá s az-

után adják át a jelen lev kormánybiztosoknak, hogy azok

rögtön külön futárral küldjék el Kolozsvárra, a magok részérl

is ajánlva a kérelem teljesítését.

Ezzel az els napi ülés véget ért. Kezdetét vette az ebéd.

A püspöknél 200 emberre volt terítve, a papnövel intézetben

60-ra, a baziliták monostorában 60-ra és egy fogadóban 150-re.

A nép s az alsóbb papság pedig a magával hozott élelmi szere-

ket költötte el szállásán vagy ott, a hol lehetett. A püspöknél

tartott^ebéden felköszöntket mondottak felségére, az uralkodó-

ház tagjaira, a kormányzóra, a föhadparancsnokra, a kormány-
széki biztosokra és az alelnökre, továbbá IX. Pius pápára, mint

az európai szabadság kezdeményezjére, a román nemzetre és

az ifjúságra. Az felségére és az uralkodóház tagjaira mondott
toasztok alkalmával a katonaság díszlövéseket tett.

Május lí)-án reggel nyolcz órakor folytatták a megkezdett

gylést. Legelször is Lemény püspök emelt szót, megjegyez-

vén, hogy mikor a tömeg sorai között a gylés színhelyére jött,

több oldalról azt a kiáltást hallotta felhangzani, hogy ..nem

akarjuk az uniót!" Megjegyzi, hogy most nincs szó az unióról s

azért szükségtelen e tárgyat a vitába bele vonni. Hosszabb vita

után a gylés kimondotta, hogy mindaddig a románság az unió

kérdésében nem kivan nyilatkozni, mig Erdély negyedik t()rvé-

nyes nemzetéül (ú nem ismerik.

Ez incidens után a tegnapi gylés jegyzökönyvét hitelesí-

tették, a miiHik niegtorténtií nlán Lanriann Ki [jontba l\)glalva.

elt(;rj('s/t('t1(! a románság kivánságail, melyek anyagául voltak

hivatva szolgálni a románság í'ülségóhez ós az országgylés-



- 464 —

hez intézend kérelmének. Hosszabb vita ntán e Ki pontot a

gylés el is fogadta, mintegy román nemzeti programmul. E
16 pont a gylés által elfogadott teljes szövegében a következ-

ket tartalmazta:

1. A román nemzet, támaszkodva a testv^Tiség: í>s a szaV)adsápf elvóre.

követeli politikai tekintetbon való nemzeti fügp:otlenség6t s liojjy mint

román nemzet szerepeljen Os számának meg^felel arányban leg-yen képvi-

selve az országgylésen s hogy meg legyenek a maga tisztviseli a köz-

igazgatás, igazságszolgáltatás és a katonai hivatalok minden ágában s

hasonló aránylian használtassék nyelve minden 6t illet dologban, úgy a

tílrvényliozásban, mint a kílzicazgatásban. Követeli, hogy minden esztend-

ben nemzeti g>'lést tarthasson.

E pontnál Sulutz \'ikárius azt az indítványt tette, hogy ezentúl

törvényesen Erdély többi nemzetei is saját nyelvükön a román nemzetet

román-nak nevezzék, ne pedig oíaVi-nak, vagy tvalach-nak. A gylés ez

indítványt egA'érteimiien elfogadta.

2. A román nemzet követeli, hogy a román egyliáz minden felekezeti

különbség nélkül szabad és független legyen minden más egyháztól és

továbbá egj'^enjogii a többi erdélyi egyházakkal. Kéri a román metro]iolia

helyreállítását és évenkénti általános synodus tartását a régi jog szerint s

hogy ebben a synodusban résztvogyenck az egj'háziak mellett a világi

küld<")ttek is. l'gA'anez a synodus válassza meg a püspököket is szavazat-

többséggel és i)edig minden kandidáczió nélkül.

E ponthoz még azt a hozzátételt is elfogadták, hogy ha a jövben
az egyházak és a káptalanok képviselve lesznek az országgylésen, c jog

megillesse a román püspököket és káptalanokat is.

3. A román nemzet öntudatára jutva egyéni és emberi jogainak,

kéri a jobbágyság haladéktalan eltörlését és pedig a parasztok részérl

való minden kárpótlás nélkül. Kéri egyúttal a dézsma eltörlését is, mint

oly adózási eszközét, mely akadályozza a gazdasági fejldést.

E pontnál Barnutiu a következ megjegj'zést tette: Bár reméljük,

hog>' a jobbágyság csakliamar el fog töröltetni, de mégis, a mig ez törvé-

nyesen megtörténnék, a parasztok teljesítsék addig tartozó kötelességeiket

fíildesuraikkal szemben és legyenek türolmos várakozással. Saguna püspök

is igyekezett ezt a népnek lelkére kötni, mire a nép felkiáltott : jól van,

csak mentl hamarabb megtíirténjék 1

4. A román nemtKet ipari és kereskedelmi szabadságot akar a czéliek

és kiváltságok megszüntetésével és továbbá mindazon akadálj-ok elhárí-

tásával, melyek hátráltatják a szomszédos országokkal való kereskedést

és követeli a határvámok oltölését.

^^. A román nemzet kívánja, liogA' azon adó, melyet egy id óta a

szom8zédorszáirí)kba legeltetésre hajtott marhákra vetettek, eltöröltessék,

mert az látható és kézzelfogható akadálya az ijtarnak és kereskedelem-
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nek, — tuvábbá, hogy mindazok a szerzdések, melyeket erre vonatkozóan

a fenséges austriai ház kötött az ottomán portával és az oláh fejedelem-

ségekkel, szigorúan megtartassanak.

6. A román nemzet követeli, hogy az országban bányászott

fémekre vonatkozóan a dézsma eltöröltessék, mert e dézsma valóságos

akadályozója a bányák mívelésének.

7. A román nemzet kéri a szólás, irás és a sajtó szabadságát : ne

legyen czenzura, ne kelljen kaiicziót tenni se a hirlap-szerkesztnek, se a

nyomdásznak.

8. A román nemzet kéri a személyes szabadság biztosítását, hogy
senkit politikai ürügy alatt elfogni ne legyen szabad. Egj-uttal kéri a

gj-ülekezési szabadságot is.

9. A román nép kéri az igazságszolgáltatásban az esküdtszéket s

ezzel kapcsolatban a nyilvánosságot és a szóbeliséget is.

10. A román nemzet kéri az országnak úgy bel-, mint külellenségll

való megvédelmezése szempontjából a nép felfegyverezését, azaz a nemzet-

rség felállítását s kéri, hogy a román katonaság tisztjei is románok
legyenek.

E szakasznál Katin kanonok azt az indítványt tette, hogy ha, illet-

leg a mig íenmarad a határrségi katonaság, a katona-családok birtokait

ért sérelmek orvosoltassanak és egy családból csak egy legyen katona-

köteles, a mint kezdetben is volt. Mikor pedig a nemzetrséget felállítják,

a határröket olvaszszák be a nemzetrségbe.

11. Aromán nemzet kívánja, hogy egy vegyes bizottságot nfvezze-

nek ki, összeállítva románokból és a többi erdélyi nemzetek tagjaiból

azzal a megbízással, hogy megvizsgálják és rendbe hozzák a románok
azon követeléseit, melyek birtokaiknak a közös községi birtokokból való

kihasítására és a jobbágybirtokok elkülönítésére vonatkoznak.

E pontnál a gylés kijelentette, hogy a királyföldi románság nem
elégedik meg azzal a négy ponttal, melybe a szászság legközelebbrl

engedményeit foglalta, sem pedig annj-ival, a mennyit lH42-ben a püspö-

kök kértek, hanem teljes egyenlséget kérnek mindenben. Azon kívül

kívánják, hogy egy nem érdekeltekbl összeállított vegyes bizottság

küldessék ki azért, hogy az megállapítsa és visszaadassa azon tiTületekel,

melyeket a szász községek elvettek a román községektl. Azon havasokat,

erdket, malmokat és jószágokat, melyeket a szász községek és városok a

román községek határain bírnak, adják vissza a román kiizségeknek, ha
a szász városi és falusi községek a nevezett bizottság eltt hiteles okira-

tokkal nem tudják í)ol)iz()nyítani, hogy ezek az jogos tulajdonaik.

Tudvalev továbbá az is, hogy a szász nonr/.etni'k a Királyfoldon

több uradalma van, melyeknek jövedelmei a szász rit-mzoti i>énztárba foly-

nak be azon u i-zimon, hogy a szászok rzik az ország hutárszóleit, holott

tudvalev dolog, hogy e határokat a román plájások és a román liatár-

rük rzik s egyúttal az üsszoh kíizterhekot is a Királyfüldön a románok
viselik ; i-zérl az igazság azt követeli, hogy azok a jövedelmek, a melvek

;io
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e jószág'okból a szász m-mzoti pénztárba befolytak, me^iftérítttíssent'k a

románoknak s liojjv ebbl aztán a románok számára eg'y ala]>ot líHesítsi'-

nck. A Királyföldön a szász Cfíyiiáz számára fentartott község-i földek-

bl felekozeti különbséy nikül a romándk számára is iiasitsanak ki metr-

feleiö területet.

12. A román nemzet kivánja. lio^y az e^ész román klérus é|i úgy.

jnint a többi nemzetek papjai az állami pénztárból kapja fizetését.

13. A román nemzet kéri. Iiog'y a falukban és városokban román

nyelv elemi iskolákat állítsanak fel, valamint irymnasiumokat, technikai

iskolákat, papnöveldéket s eg-y román tannyelv egyetemet is, és mind-

ezeknek költsépoit az állam pénztárából fizessék az adózó nép számará-

nyának megfelelen, meghagyván a román né]inek azt a jogát, hogy

válaszsza ez iskolák igazgatóit és tanárait s hogy az oktatás rendszerét

állapíthassa meg és hogy ez iskolákban legyen tanszabadság.

14. A román néj) követeli, iiogv a közterheket mindenki vagyoni

helyzetének megfelel arányban viselje és Imgy a kiváltságok fíiniltes-

senek el.

15. A román néj) kivánja, hogy egy, az ország nemzeteibl össze-

hívandó alkotmányozó gv'lés Erdély számára uj alkotmányt csináljon és

az uj alkotmány legyen a szabadság, egyenlség, testvériség és az igazság

elveire alapítva.

10. A román nemzet kéri, liogy az országban lakó többi nemzetek

a Magyarországgal vab) uniót ne vegyék addig tárgyalás alá, mig a román

nemzet is nem lesz alkotmányos nemzet tanácskozó és határozó szavazat-

tal az ország törvényhozásában és ha az erdélyi országgylés nélküle

mégis belebocsátkoznék az unió tárgvalásába. akkor a nmián nt^nzel

üiuiei>élyesen tiltakozik ellene."

A gylés e pontozatokat egyhangiuiii cltooadta s kiiiinii-

dotta, hogy két küldíiUséget választ. Egyik a románság kövote-

léscit Bécsben a császár elé fogja terjeszteni, :i másik pedig

Kolozsvárra megy az országgyíilésnek tudtára adni ezeket a

kívánságokat. E két küldiittségen kivül lesz egy dUa)Hl bizottság

is, mely Nagy-Szebenben fog székelni s melynek feladata: be-

várni a Héfsböl és a Kolozsvárról hozandó válaszokat s arn')!

értesíteni a románságot és e válaszok meghallgatására és tár-

gyalására összehívni a román nemzeti gyíilé.sl.

P]z volt a „román nemzeti komité"-nck születése. Az új-

szülött komíténak elnökévé Saguna püspököt választották

;

aleln()kévé pedig 7irtrwi<</<í Simont. Tagjai a következk voltak:

Fulea M('»zes esperes, Mga .lános esperes, J'anovicin János

esperes, Manu Péter kincstári fogalmazó, Diinka Pál kincstári
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íügalmazó, Mami Miklós lelkész, Pumnul Aroii tanár, Papin

Hilarion kanczellista, Buteanu János ügyvéd, Jancu Ábrahám
ügyvéd, Piposiu János kanczellista, Puskariu János joghall-

gató, iía/ra«ea>m Sándor tanár, Pmciw Ábrahám ügyvéd, Vajda

Gábor kanczellista, Popoviciu Száva plébános, Balasiescu

Miklós (elbb Romániában volt) tanár, Suciu János kanczellista,

láoldoüán István, Román Konstantin (elbb Romániában volt)

tanár, Tamás Basilins kanczellista, Mikás Flórián. Összesen az

elnökökkel együtt 25. De azt is kimondották, hogy e bizottság

szükség esetén kiegészítheti magát még másokkal is, kiket az

elnökök szükségeseknek és alkalmasoknak gondolnak.

A 30 tagból álló bécsi küldöttségnek vezetjéül a gylés
Saguna püspökét és Nopcsa Lászlót jelölte meg. A kolozsvári

100-as küldöttség elnöke pedig Lemény püspök lett. Ahg lettek

készen ezzel, az es szakadni kezdett s a gylés feloszlott.

A vezet ifjak közül többen azt kiabálták : íme az ég is meg-

keresztelte és megáldotta e gylést lehulló csöppjeivel

!

Harmadik napon déleltt 10 órakor vette kezdetét a gylés

és pedig a megelz napon tartott gylés jegyzökönyveinek

hitelesítésével és a liozott határozatok enunciálásával. Ennek
megtörténte után Saguna püspök beszédet tartott, melyben

intette a népet, hogy türelemmel és csendességgel várja be a

magas trón elhatározását a román nemzet most kifejezett kíván-

ságait illeten. Hasonló szellemben beszélt Lemény püspök is.

Ratiu kanonok pedig azt indítványozta, liogy a gylés szín-

helyén a nevezetes napok örök emlékezetére emeljenek egy, a

i-omán nemzethez méltó emléket. Ez indítványt a gylés egy-

hangúan elfogadta.

Ezután felliivták a kormányszéki biztosokat, liogy a gylési

liivatalosan zárják be és egyuluil mködjenek közre a lekiiilet-

bcii, iiogy a románság kívánalmai illetékes helyen méltánylás-

ban rész(!sljenek. A biztosok erre bezártnak nyilatkoztatták a

gylést, a tömeg pedig éltette a császárt, az nralkodóházal. a

kormányt és a fhadparaiusnokságot. Fulea Mózes pedig éne-

kelni k(!zdette az egyházi hálaadi') hinnuiszt, majd pedig a.Jit»tt

(irhalte" román szövegét, melyet utána zugolt úgy szólván az

(igész gylek(!zet. A toronyban megkondultak a harangok és az

MO"
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újra hullani kezd osö is siettette a gylés eloszhisát. Sajjruiia

eery nyomtatott körlevelet osztatott ki a távozó tömee: kc'tzött.

melyben a román népet rendre és nyugalomra intette. Délután

öt órakor már a néptömeg teljesen eltávozott Balásfalvár<)l.

A kormánybiztosok is még az nap délután elutaztak.

A vezetk azonban délután órakor még egy értekezletet

tartottak a bécsi és kolozsvári küldöttségek teendinek meg-

beszélésére és a szegényebb küldöttségi tagok költségeinek

fedezésére legott aláírást nyitottak. Hamarosan össze is gylt

valami 210 frt. Nopc^a László 8(1 frtot ajándékozott, Mga
esperes pedig 50 trtot. Az összegylt pénz kezelésével az állandó

bizottság elnökét bizták meg. />o/opa .lakab egy 100 fbl álló

román nemzetri csapatot állított össze s azt katonás rendbe

állítva, Schurter tábornok lakása eltt elléptette. A tábornok a

tiszteletére elléptetett s t tünteten megéljenz csapat katonás

magatartiísát megdicsérte. Este a visszamaradt értelmiség lako-

mát rendezett s a következ napon a szélrózsa minden irányá-

ban eloszlott s l^aliísfalván újra csendesség lett.

A balásfalvi gylés leírása azonban, ha annak minden

jellemz részletét is egy képbe összefoglalva, felsorolhatnók.

mégis hiányos lenne, ha Barnutiu hírhedt beszédét legalább

kivonatosan nem ismertetnk. E beszédben van kifejezve a

gylés egész szelleme. Minden húr meg van benne pendítve, a

mi ez idben a román értelmiség, különösen pedig a késbbi

mozgalmakban oly jelents szerepet játszott ifjúság lelkében

rezgett. E beszédbl a 48-ki román mozgalmakat mozgató esz-

méket és vágyakat világosabban s szabatosabban megismerhet-

jük, mint akár csak a lezajlott események legmélyrehatóbb

elemezésébl is. Barnutiu e beszédérl joggal elmondhatjuk,

hogy evangehuma volt az 1S4S !)-kí román lázadásnak.

Beszédét rövid bevezetés után a legújabb magyarországi

események és vívmányok rajzolásával kezdi. A magyarok —
ugy mond — elérték czéljokat. Nem függnek többé Bécstl.

Eg>'etlen kapcsolat köztök és a birodalom közíilt az iu-alkod('>

személye. Mindent megnyertek, minden szabadsi'iu' részesévé

lettek és kijelentették, hogy nemcsak Erdélyben törlik el a

kiváltságokat, hanem az újonnan megnyert szabadság részesévé
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teszik a haza minden más ajkú polgárát is. De k mindez áldás-

ban való részesülést Erdélynek Magyarországgal való uniójától

teszik függvé. Az unió a románság ajtaján kopogtat. Kérdés

most már, hogy mit tegyen a románság ?

Elször is, hogy e kérdésre felelhessen, szükségesnek tartja

megvizsgálni azt a 900 éves viszonyt, a mely a román és a

magyar nemzet között fennállott idáig. Nagyon hosszú és a kisza-

bott térnek aránytalanul nagy részét venné igénybe, ha beszé-

dének történelmi részét csak kivonatosan is ismertetném. Az
olvasó tájékoztatására csak azt jegyzem meg, hogy a beszéd e

részében már benne van, legalább csirájában, a dákoromán tör-

ténetírásnak mindazon irányzatos ferdítése, melyet e könyv el-

adása folyamán a magyar történelem minden egyes idevonat-

kozó kérdésére vonatkozóan részletesen kimutattam.

Beszédének e történelmi részlete után rátér a jelenlegi

helyzet vázolására s itt legelször is a magyarosítás kérdésével

foglalkozik azért, hogy világossá tegye hallgatói eltt, hogy a

magj'ar politika csak egyetlen czélt ismer : a hazai nem magyar
nemzetiségek gyors és teljes elmagyarosítását. Ki nem olvasta

volna a ..Pesti Hirlap" -ot, melynek szerkesztje, Kossuth Lajos

szakadatlanul azt menydörögte a magj^arok fülébe : Szaporod-

junk és magyarosítsuk meg az összes németeket, horvátokat,

románokat és szlávokat ! Mint a hegyrl alázuhanó víztömeg,

mindent elpusztítással fenyegetett az a mozgalom, melyet e

férfin megindított a nem magyar nemzetiségek eltörlésére. Még
Széchenyi, a magyarok ez apostola is elragadtatott ez áramlat-

tól, mikor azt írta: ,ne kényszerítsük ket tzzel-vassal, hanem
vegyük be az alk(jtmány sánczai közé, hogy k is vegyenek

minket magokba, t. i. nyelvünket". Wesselényi Miklós azt a

tanácsot adta a magyaroknak, hogy csak annak a románnak

adjanak jogot, a ki magyarrá lesz. így gomlolkozik az összes

magyar nemesség, az összes értehniség. Egy nagy magyar tudós

a kisdedóvásról írván, ezt azért sürgette, hogy ily módon lehetvé

legyen, hogy az ország összes lakosai magyarul beszéljenek

M(;lyik román iicm tudná, liogv hat évvel ezeltt a kolozsvári

országgylés egy törvényt fogadott el, melyben a iieni magyur
iicmzctiségcktick 10 rvi liiiláiidl adoti, hogy inrutnmiljuiiak
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niairyanil, hugy v luitáridö letelte után minden üiryet mairyarul

lehessen vezetni. Mondja meg a templomban jelenlevfi ftiszte-

lend balásfalvi konzisztnriimi, vajon nem rezdültek-e össze a

félelemtl, mikor a kolozsvári országgylés e határozatáról érte-

sültek? Márczius 15-ig a magyarok kezei a bécsi kabinet által

meg voltak kötve s így nem vihették keresztül a nemzetiségek

ellen, a mit akartak, de most már szabadok és erre vonatkozó

terveiket akadálytalanul vécrrehajt hatják.

Mire való az unió? A magyarok érezték, hogy a tulajdon-

jog, melyet a románok földje iránt formáltak, nem nyugszik

szilárd alai)on, mert a hódítás csupán birtoklást ád, de nem egy-

szersmint tulajdonjogot is. A N'erböczivel, az Approbatákkal és

a királyok diplomáival a magyarok nem igazolhatják a más
nemzetek fVildje iránt való tulajdonjogukat, mert hiszen ezeket

magok a magyarok gyártották s így nem lehet erejök az emberi-

ség Ítél széke eltt. Ok most úgy okoskodnak, hogy ha sikerül

megnyerniök az unióhoz a románok beleegyezését is, ez ujabl>

okirat lesz legalább egy néhány századig birtoklásuk meg-

ersítésére. Ha F]rdélyt a magyarokon és szászokon kívül

japánok laknák, nem szólhatnék semmit az uni(') ellen: de

Kidélyt a maroknyi magyarság és szászság mellett románok

lakják, a mely nemzetnek igazi tulajdonát képezi, azon jogon,

hogy valami ezerhétszáz évvel elbb k szerezték meg, k védel-

mezték és mívelték annyi vér és verejték hullatással.

Tudom, hogy az uni(') barájai azt mondják, hogy az imió

nem veszi el senki tulajdonjogát; ellenkezen, még azoknak is

ád, kiknek idáig nem volt. De azt is tudom, hogy a magyarok

a szabadsággal együtt el fogják törölni a toI)bi nemzetiséget is.

Kgyedül csak a magyar lesz nemzet és akiváltságok s a szolga-

ság eltörlésének kíiltségeit a román nép (íllemelésével fogják

kifizetni. Ha a magyarok a tulajdonjogot vissza akarják adni a/,

igazi tulajdonosoknak, mint a hogv \'o]v dicsek(Mhiek. akkor

í'lszor is ismerjék el a velk együtt lak() nemzetiségeknek nem-
zeti létjogát, mert ezek igazi tulajdonosai a földnek. A magya-
rok azonban nem akarnak a magyaion kivíil más nemzetrl
tudni senmiil s így, midn az (igyénnek tulajdonjogot adnak.
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tulajdonképen elveszik azt a többi nemzetektl s igy a románok

és a más nemzetek tulajdonát önmaguknak adományozzák.

Az unió tehát egy egész országot adományoz a magyarok-

nak. Erdély az arany és nemes fémek országa, a melyek ezentúl

a magyarok zsebeibe fognak folyni. A só és az országnak min-

den java csak a magyarok kincstárának gazdagságát és a romá-

nok szegénységét fogja növelni. A román ifjúságot ezredekbe

fogják sorolni, a melyek azoknak dicsségéért fognak harczolni,

kik eltörölték dics nevét. Erdély valóságos természeti ersség,

melynek birtoka nélkül a magyarok Pannónia síkságain védte-

lenül ki vannak téve az ellenség minden támadásainak. Ha
h]rdélyt elszakítják a magyar államtól, az hasonló lesz a kezei-

tl, lábaitól megfosztott csonka-bonka emberhez, a ki nem bir

mozdulni. Az erdélyi magyarok, elvesztve a pannóniai magyar-

sággal való összeköttetésüket, lassanként el fognak pusztulni.

Ha pedig az unió utján egyesül a két ország magyarsága és az

(M'délyi magyarság megszaporodik vagy kétszáz ezer szászszal és

másfél milhó románnal, akkor a magyarok feltétlenül úrrá lesz-

nek Erdély felett.

JJe mit fog hozni az unió a románokra r' A történelem azt

mutatja, hogy minden eddigi unió, akái- politikai, akár vallásos

volt, csak a magyarok hasznára és a románság kárára szol-

gált. Ha közelebbrl megvizsgáljuk, be fogjuk látni, hogy az

unió a szabadság és a testvériség álorczája alatt nem rejt egye-

bet, mint szolgaságot nemzetünk számára. Egy nemzetre nézve

som lehet az igazi szabadság más, mint a nemzeti szabadság.

A magyarok azt mondják a románoknak : ma a szabadság

napja van. Számotokra is szék van téve a szabadság asztalához,

.jertek, iilj(!tek oda! li(íhett(!k ti is tisztviselk a megyéktl el-

kezdve egész az udvari kanczelláriáig; vegyetek részi minden

politikai és katonai tisztségben és kitüntetésben, de csak azok.

kik úgy tudtok magyarul, mini a született magyarok. Ma az

igazság napja van mindnyájunk számára, de vigyetek magatok-

kal mindig egy magyari, hogy legyen a ki beszéljiMi ügyetek-

lien a biróval. Ma a világosság napja van : az ország iskolai

nyitva vannak a ti szániotokra is, — tanuljatok, uu'iveldjetek,

de csak mag\ar nyelven, meri ezt kivánja a/ állam egysége.
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Mit íüg használni a sajtószabatlsáíí, mikor azt a románt,

kínok szébe Jut iiomzot(Miok órdekoit mopvódolmozni. ozórt

pörbe füiíják és elitélik ? Mit tog használni a felels mhiisztérium

még az esetben is, ha a miniszterek mind románok volnának, hu

nem fogják felkarolni a román nemzetei és érdekeit ! Kinek

lehetnének illúziói kultúránk emelkedésére vonatkozóan, mikor

k nyilván meijmondják, hogy a magyar korona alatt nem lehet

t()bb nemzet ! Mit fog használni a románnak a törvények eltt

való egyenlség, ha csak a magyar szájával l)eszélhet otl. A
magyar torvényszékek nyelve a magyar lesz. A román ügyét

nem folytathatja saját nyelvén, biróval nem érinkezhetik közvet-

lenül. A román csak akkor tudja meg, hogy ügye miként áll i'

torvényszékek eltt, mikor a végrehajt('» elveszi örökségét vagy

mikor az akasztófa alá állítják.

A vallásbeli egyenlségrl nem is szólok. Hogye tekintet-

ben mit várhat a román lS4M-ban, tanúságot tehet arról az 1842.

év, melyben a kolozsvári országgylésen azt követelték a román

püspököktl, hogy fordíttassák le azonnal magyar nyelvre az

ogyiiázi könyvekot. Ez a nagy testvériség abból fog állani, hogy

a magyarok a román egyház szolgáinak elbbkoli közül egy-

néhányat dédelgetni fognak, hogy segitségökkel, szép szavak

sugdosásával és hazug igéretokkol elcsábítsák az összest. F]gv

pár év eltt láthattátok még a bojáni gor. kath. templomot,

mely kukoriczaszárral volt fedve s oltára eltakarva a ráhulh)

hótól? Bizonyára láttátok az abosi gör. kath. pajii lakot, mely

nyomorultabi) volt az utolsó havasi kunyhónál ? ^'ajon hiszitek-e,

hogy e politikai új unió után jobb gondját fogják viselni azok-

nak az egyházaknak, melyeket a régebbi vallásos uni(') ily nyo-

morult álla])otban hagyott?!

A jobbágvsáu- eltörlését Ígérik az uni(') barátai. De ez létre

l'og jíinni az niiió nélkíd is. mórt azt az idk szellemének kény-

szerít hatalma meghozza uni(')val vagy unió nélkül ogvaránt.

I)o annyi bizonyos, hogy az uni(') létre jövése után ogy év alig

fog eltelni s a roni;\n újra szolga lesz. A magyarok szabadságol

csak inuiak adnak ugyanis, a ki ogvuttal magyarrá is lesz. Kzek

fognak hivatalt, kitiintetést, pénzt és dicsséget aratni, azokat

ollonben, a kik nemzetiségükhöz ragaszkodnak, üldözni fogják.
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A ki ismeri a román természetét, azt is tudja, hogy nem íog

alkalmazkodni a magyarok e kívánságaihoz s ezért megfogják
öt iijra fosztani szabadságától. Nem emlékeztek-e, hogy \\'esse-

lényi egy pár év eltt azt irta, hogy csak annak a románnak
adjanak jogot, a ki magyarrá lesz !

Igaz ugyan, hogy a nemzetrség, mit a magyarok kilátásba

helyeznek, a legersebb biztosítéka a nemzetek szabadságának.

Nemzetrség és népképviselet nélkül a nép csak barom-csorda,

melyet tetszése szei'int fejhet és nyírhat a legels zsarnok : de

mégis, min örömük lehetne abban a románoknak, hogy fiaik

be fognak soroltatni a magyar ezredekbe ? A nemzetrség, a

mívelt nemzetek szabadságának e védpajzsa, a Magyarországba
olvasztott románságra nézve csak az elnyomás, a kizsákmányo-

lás és gyilkolás eszköze lesz a magyar parancsnokok kezeiben.

Egyik falu románságát azon másik falu románsága ellen fogják

vezetni, a melyik nem akar elmagyarosodni és végre megfogják

esketni, hogy verkkel védelmezik azt a magyar alkotmányt s

azon magyar törvényeket, melyeket a román nemzet kiirtására

gyártottak.

Ha egy nemzetnek megsemmisítik nemzeti szabadságát,

egyúttal megsemmisítik kultúráját is, mert nemzetiség nélkül

nincs kultúra. A mvelt népeknél a kultúra elmozdító eszközei

az iskolák, a tudományos és mvészeti intézetek. Különösen az

egyetem középpontja és tzhelye az összes kulturális törekvé-

seknek. Tegyük fel, hogy az angol, franczia, német kormányok
megrendelnék a magok iskoláinak, hogy ezentúl ne egy idegen,

lumem csak a hoh latin nyelven tanítsanak, mi történnék akkttr?

Az, hogy a tanuló ifjúság elméje összeroskadva az idegen nyelv

súlyos terlie alatl, a tudouiáuyokbau neui lehetnéiit^k kell elö-

haladásl és a kulliu-a összes fonásai bcduguluának. A lúres

külföldi egyetemek alászállanának a katholikusok kolozsvári

lycííumának színvonalára. líasonlóképpcu járnának a románok

is, ha befogadnák iskoláikba a magyar nyelvet. Magok a magya-
í-ok is tele harsogják a világol azzal, hogy a magyar nemzetei

csak magyar nyelven lehel nu'ivelni,- min ostobaság lenne tehái

a románok részérl, ha ellentétben az oss/.es nu'ivell nemzetek-

kel, egy idegen nyelven, magyarul tanulnának.
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Ila a román ifjúság a magyar iskolákban l'og tanulni, nem
fiiíTJa annak semmi liasznát venni, meil ez iskolák csak mairva-

rokat fognak képezni s nem egyúttal románokat is. A románok

elhaladására nagy akadály volt idáig a latin nyelven val('>

tanulás és a román iskolák hiánya. Idáig azonban valami keve-

set mégis tanulhattak a balásfalvi román iskolában, de ezután

vége lesz ennek is. Ismeretes dolog, hogy a kálvinista magyar

papok sokkal jobb szónokok, mint a katholikusok vagy a romá-

nok. Oka ennek az, hogy magyarul tanultak. Nem is lesznek a

románságnak addig kitn politikai szónokai, jogvédeimezöi,

mig az iskolák tannyelve nem lesz román. Idegen tannyelv

mellett a román irodalom sem emelkedhctik a kózépszerüségen

felül. A magyal' iskolák ki fogják irtani a román ifjak kebelé-

l)l azt a szeretetet, melyet a román anyák beleültettek. Mentíil

több román tanul az idegen iskolákban, annál több fiát fogja

elveszíteni a román nemzet. A kitiinletés és a tisztségek vágya,

a magán érdek ket az idegenekhez fogja vonzani ; k csak a

magyar nyelvet fogják szeretni, annak szépségei lógják ket

elragadni és csak a magyar nemzet tetteit fogják bánuüni, mert

ezt ismerik ; egész életök és vágyuk hozzá lesz kötve e nemzet-

hez, mely szépségeivel és jótéteményeivel el fogja ket csábí-

tani; aromán nemzethez nem fogja ket semmi sem kapcsolni,

miután a legels kötelékkel együtt a nyelv utolsó kötelékét is

elszakították, a mi ket nemzetökhöz csatolta.

De vizsgáljuk meg, hogy mennyi igazság van a budapesti

politikusoknak, az unió ügyvédeinek azon elméletél)en, hogy

az állam egysége nemcsak a jog, hanem a nyelv egységét is

megköveteli a tíirvényliozásban, az igazságszolgáltatásban, a

k()zigazgatás- és a tudonii'niyban ?

A nemzetek magokban véve épen olyan személyiségek,

mint az egyének. Egyetlen egyénnek sincs lobb joga, mint a

másiknak s ennélfogva egyetlen egyén sem tukmálhatja ervel

akaratát a másikra. így tehát egyetlen nemzet sem mondhatja a

másiknak: ..Csak én vagyok az állam ! Csak az én nyelvem

lehet az állam hivatalos nyelve. A tiétekcít ki kell dobni, mini a

konkolyt a búza közül." Az az ember, ki gyilkol, elvesztette azt

a jogát, hogy meLílüicssék az emberi társii<laIonil>an. így veszti
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el azt a jogát, hogy megtüressék a nemzetek között az a nem-
zet is, mely más nemzetek kiirtásán mmikál. A nemzetek ez

egyenlségével szoros kapcsolatban áll azon joguk is. hogy az

állami életnek minden ágában saját természetüknek megfelel

módon fejldhessenek. Ebbl tehát az következik, hogy az állani

minden egysége mellett is, nem szükséges sem a jogi, sem a

nyelvi egység.

A poliglott államokban a törvényhozás tekintetében sincs

semmi szükség a nyelvi egységre, hiszen az ilyen államokban

még a legnagyobb zsarnok is több nyelven adja ki rendeleteit

azért, hogy azok, kik engedelmeskedni tartoznak, jobban meg-

értsék. Minden nemzetnek megvannak a maga külön szükségle-

tei, a melyekrl tanácskoznia kell elbb a községi gylésekben,

azután pedig a nemzeti gylésekben, s végül az államban lakó

nemzetek közös gylésében. Min lehetne azonban a vitatkozás

szabadsága egy oly gylésben, melyben egy nemzet nem tanács-

kozhatnék saját nyelvén ? Meg lehetne-e egyeztetni a szabadelv

törvényhozás követelményeivel egy egész nemzet hallgatásra

kényszerítését ? Miért volna Erdélyben és Magyarországon lehe-

tetlen az, a mi lehetséges Helvécziában, hol a nemzetgylésben
németül, francziául és olaszul beszélnek, vagy Belgiumban, hol

a törvény megengedi a belga és franczia nyelven val('> tanács-

kozást ?

A mi a közigazgatást illeti, nem vohia-e elnyösebb a kdz-

békére, ha ott, hol a lakosság kizái<'thig magyar, ott a tisztvise-

lk is magyaríjk legyenek ; a hol pedig román, csak román tiszt-

viselk ; a hol pedig a lakosság vegyes, a tisztviselk is vegyes

nemzetiségek legyenek, mert hiszen a j(')zan ész azt mondja,

hog}' a tisztvisel van a néjjért s nem megfordítva. Ha megkér-

dezzük a népet, melyik igazságszolgáltatás olcsóbb: az-e a

melyik egy porben sok száz ivet is összeírva, azt évekig elhúzza,

halasztja, vagy az, a melyik a felek saját nyelvén való egy-két

nai)i tárgyalás után doni?- bizonyára az utóbbit fogja válasz-

tani. De miért is ne leluítiie a hivatalokban ezentúl több nyelvet

használni, nután tudjuk, liogv az ors/ág dicasteriuinaiban cddiir

is lohb nyelvel használlak h'iiyleg. .V mi pediu' a rouiim nyeUel
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illeti, ez több századok (Ha liivatalos nyelve Erdélyben az egy-

házi konzisztoriumoknak és az esperesséo;! székeknek.

Mindezekbl nyilvánvalóan következik, hogy eürv poliirlott

államban sem az állam, sem a törvényhozás egysége, sem pedig

a kormányzat és igazságszolgáltatás gyorsasága és olcsósága

nem követelik meir a nyelv egységét. A magyar nemzet nem
követelhet kiváltságokat a maga számára a többi nemzetekkel

szemben, hanem meg kell elégednie az egyenlséggel és igazság-

íral. A magyar nemzetnek nincs s(Mn oka, sem joga ezzel ellen-

kezen a többi nemzetek felett val('> uralkodásra. A vágy a

többi nemzeteken uralkodni, nem egyéb, mini a zsarnoki hajlam

láza. Ha a magyarok szükségéi érzik, hogy saját gyülekezeteik-

ben magyarul beszéljenek, úgy a románoknak is meg van erre

joguk. Ha a magyarok nem érthetik, hogy miként kormányoz-

hatná ket bárki is idegen nyelven, idegen hivatalnokokkal, —
a románok sem látják át szükségét annak, hogy miért kellene

ket magyar tisztvi.seiknek magyarul kormányozni és miért

nem románoknak románul? Vajon a magyarnak kiváltsága

van-e saját nyelvét jobban szeretni, mint a románnak a

magáét"? N'ajon több joga van-e büszkébbnek lenni a maga
scytha eredetére, mint a románnak itáliai eredetére?

Nemzetiség nélkül nincs szabadság, nincs világosság sehol,

hanem csak bilincs, sötétség és halál mindenütt. A mi a víz a

halnak, a leveg a madárnak és az összes éllényeknek, a vilá-

gosság a szemnek, a napfény a növénynek, a szó a gondolatnak,

ugyanaz a nemzetiség minden népnek. A nemzetiség édes

anyánk. <) nevelt férfiakká: tett szabaddá, benne mozgunk,

általa élünk s ha bánatosak vagyunk, vigasztal meg nemzeti

dalainkkal: az kíizvctílésével beszélünk seinkkel, a kik ezer

év eltt éltek s az utján fognak minket megismerni kés uno-

káink. A nemzetiség a leghatalmasabb ösztön, hogy dolgozzunk

az emberiség boldogitásáért. A kit szíve nem késztet arra, hogv

nemz(!te boldogulásáért dolgozzék : az önz az emberiséggel

szemben is.-' és nem egyéb, mint a természettl emberi alakba

olbiztetett vétek. A nemzetiség a mi szabadságunk és ei;yuttal

biztosítéka jovnknek is. Ezt az egyel nem v(>tték el a barbárok

a románt(')l, holott minden egyebét elvették. Tizenhétszáz észten-
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(lön át küzdött a rumán Dáciában a barbárok összes csordáival és

élete hajóját egyedül csak ez a horgony mentette meg s ez védte

meg, hogy a mélységbe barbár ellenségeivel együtt el nem
sülyedt.

És most a Magyarországgal val(j unió azzal fenyeget, hogy
széttörje vagy kitépje ezt a ment horgonyt, hogy szétrombolja

a román élet e szervezetét és elrabolja a románságtól a szabad-

ság ez utolsó maradványát is. íme, ezt jelenti az unió a romá-
nokra ! Az unió a magyarok számára élet, a románoknak halál 1

A magyarokra nézve határtalan szabadságot, a románokra pedig

örök szolgaságot jelent. Ha a román nemzet egyesülni fog

Magyarországgal, nem lesznek sem nemzeti iskolái, sem tisztvi-

seli, a kik gondot viselnének nemzeti érdekeire. Még nemzeti

egyháza sem lesz. Mindezeket magyar névre fogják keresztelni

és magyar köntösbe öltöztetni. Ez okból, ha a román nemzet
beleegyezik az unióba, egyúttal beleegyezik saját elpusztulásába

is. Egyszerre elkezd romlani, mint a villámsujtott fa és akkor

sem isten, sem ember nem tudja a románt megmenteni a nem-
zeti végelpusztulástól.

Megkérdeztetvén az unióról, a gyülekezet ünnepélyesen

nagy seink szavával felelje a következt: „Senatus et p(Ji)idus

Dacoromanus benficii et injuriae memor esse sólet. Coeterum
imgaris, (|uoniam non poenitet, delicti gratiam non facit, foedus

et amicitia dabuntur cum meruerint." Azaz, csak akkor fogják

megérdemelni a magyarok a románok barátságát és az imiól,

ha elismerik nemzeti jogainkat. Ha a román nép az egyenl
szabadság alapján szervezkedni fog alkotmányosan, csak akkor

fog szövetséget kötni a magyarokkal a közíis védelemre, mint

szabad nemzet, szabad nemzettel. Az egyenl szabadság lelté-

tele nélkül a románok egyetlen lépést sem fognak tenni a magya-

rokkal val('j uni(') felé, mert minden felhívás a nemzeti szabadság

feltétele nélkül vah) unióra, egyúttal felhívás a szolga.ságra,

melyre az (iss/es szabad nemzet megvetéssel fog felelni s ellene

iuuie|»élyeseii tiltakozva, védekezni fog.

Hogy e gylésre az ország minden részébl összesereglett

romáti nemzel uiegnuitassa, hogy nem alávetettje egyetieu niá.-s

nemzetnek sem, a gylés nyilatkoztassa ki a román nemzel hig-
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tétlenségét és szabadsáerát. Ezt úgy értem, liugy a ntiiiíui nem-
zet lerázza magáról a magyar alkotmány jármát, a mely egyrészt

megsemmisíti nemzetiségét, másrészt lábbal tiporja a nép sza-

badságát. Ez okból a román nemzet kinyilvánítja, hogy ezentúl

csak oly törvényeket ismer el, melyeket az ország olyan gylé-
sén hoznak, a melyen az t megíllelö módon is képviselve lesz,

és hogy csak saját kebelébl választott tisztviselknek fog

engedelmeskedni. p]gyuttal a román nemzet a társnemzetekkel

szemben azt is kijelenti, hogy midn nemzeti ala[)on. önállóan

akar szervezkedni, nem vezeti ellenük ellenséges indulat s hogy

jogaikat tiszteletben kívánja tartani, de viszont azt is megköve-

teli, hogy a többi nemzetek is tiszteljék az jogait.

Mintán a román nemzet szabadságának tudat.'íra jutott és

mostantól kezdve nem lehet más nemzetek szolgája, hanem szabad

nemzet akar lenni, — szükségét látja, hogy a gyülekezet erre az

egész nemzet nevében ünnepélyesen esküt tegyen. Ez az eskü

nem egyéb, mint jelképe azon uniónak, melyiyel a természet

édes anyánk egymáshoz kapcsolta nemzetünk minden fiát.

Nagyon kérlek azonb;\n testvérek, hogy ez unió alatt nehogy

valaki valami felekezeti uniót vagy épen azon politikai uniót

értse, melyrl most annyi sz() van.

Ez az unió, a mire most megesküszünk, nem felekezeti

uni(í, hanem igazán román nemzeti uni('). Ha a románok megma-
radnak e nemzeti unió mellett, akkor egye.sült nemzeti (>rönkkel

nemzeti alapot fogunk teremteni a népiskolák, gymnasiumok,

akadémiák, az egyetem s a külonlxiz tudományos és mvészeti

intézetek számára. Ily úton aztán súlyt és tiszteletet fogunk u

magunk számára a világ eltt szerezni. I la megszereztük a nem-
zeti élet e szükséges feltételeit, a nemzeti feladatok maiíoktól

is a legszebben meg fognak oldódni. E nemzeti unióbi'd az is

következik, hogy a románság nemzeti ügyét többé ne bízza,

mint eddiíí, csak a püspökökre. löOév óta ismerjük részleteseb-

ben a románság tíirténetét s az(')ta azt láttuk, hogy nemzeti

ügyünk egyedül csak a püspökökre volt bizva csujján. E miatt

aztán a mai napig egy lépéssel sem haladt elre s ma is ott \ an

befogva a magvar alkotmány jármában.

Kl(!in InnocíMitiust, ki a románok ügyét magáévá tette,
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pörbe íog-ták s rákényszerítették, hogy világul menjen. Áronnak

értésére adták, hogy politikával ne merjen foglalkozni. Redniket

és Maiort a vallásos unió prédikálására csábították. Bob püspö-

köt rábírták, hogy szakítson a nemzeti ügygyei, holott 1791-ben

ez ügyben a román nemzet nevében kérést adott be az ország-

gyléshez. Itt aztán elbeszéli röviden a maga czéljaihoz alakí-

tottan a „Supplex libellus valachorum" történetét.

így állván a dolgok, testvérek, vessünk még egy píQantást

nemzetünk azon napjaira, melyeket a magyar uralom alatt

nyögve töltött. Bármin szomorú és fájdalmas is legyen, gondol-

juk el még egyszer, hogy mint nyomták el s gúnyolták ki a

magyarok törvényeikkel a románokat. Miként egyesült ellenök

minden nemzet. Mint látták el kiváltságokkal nemzetünk kárára

a szerbeket, szászokát és mindenkit, csak hogy mérgöket kiönt-

hessék a románok ellen. Mint tiltották el a románokat az isko-

lától, csak hogy vakok maradjanak s a hivataloktól, csak hogy

a román népnek védelmezi ne lehessenek. A kit nem tudtak

tönkre tenni a politikai unióval, azt megrontották a vallásos -7

unióval és most, mikor az egész világ kihirdeti a szabadságot, "^

k a románok kiirtását jelentik ki. (londoljátok el testvérek,

hogy ez a magyar zsarnokság alatt eltöltött ezer év csak egy

nap nemzetünk fájdalmas életében
;
gondoljátok el, hogy reggel

járomba fogtak s egész nap hajtottak minket, és most, midn
eljött az este, hogy lenj^ugodjunk, csak azért veszik le a jármot

nyakunkról, hogy megöljenek. A föld melyik nemzete nem
állana talpra, elkezdve a legkisebbtl a legnagyobbig, mikor

élete napját megszámlálva látja V!

A szabadság a népnek legfelségesebb és legnagyobb kiiu-se

és a nemzetiség a szabadság legutolsó maradványa. Mit ér az

élet, ha elveszett mind(!n, a mi becs(>sRé teszi azt? Testvérek, ne

hallgassatok a magyarok igazságtalan kchetelésére, se pediir

iizoii k('\(''s megcsalatottra vagy csah'ira kt>/ülüiik, a kik a

luagyar uralom cselén zsíi-os fizetések rcinéiiyébeii a iiiauvarok-

kal tarliiiiiik. f]/,ek kötelesek igy ugatni a csontért, a melyet a/

idegenek nekik oda (Iwliiiak ; kötelesek m(»gugatni testvéreikel.

iu(!gmaini nem/etoket, söl magát édes anyjukat is. rizkedjetek

(ízektl, mert ezek nem roni:iiiok ! Né/./etek a románság tonie
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gére, mely az összes románság nevében azi kiállja: ..Ne üljünk

a magyar szabadság asztalához, mert annak összes ételei meii

vannak mérgezve! Ne adjuk el országunkat és nyelvünket, mert

egyszer elveszítvén azt, nem nyerhetjük tíibbé soha vissza!

Egyesüljetek mindnyájan egy gondolatban s tanácskozzatok a

nemzeti feltámadás (eszközeirl, mert mindnyájan ugvanegv

édes anyának vagyunk fiai
!"

És ha végre lehetetlennek látszanék elttetek a küzdelem,

ha nagy nehézségek toinyosulnának fel elttet(^k, ju.sson esze-

tekbe, hogy mekkora lelkesedéssel és férfiasságai iiarczollak

seink Dáciában nemzeti becsületünkért és létünkért. „Coloniae

Legionesciue Romanae inter barbaros ol)rutae — írja rólok

lioníinius — Komanam tandem linguam ívdolere videntur, et

ne omnino eam deserant, ita reluctantur, iit non tantum pro

vitae, (luantum pro linguae incolumitate certasse videantur. (^uis

enim assíduas Sai-matarum inundationes et Ciothorum, item

Hmmoruni, \'andal(»rum et Gepidarum irruptiones, (iermanorum

excursus et Longobardorum, si bene supputavit, non vehementer

admiretur, servataadhuc inter Dacos et (xetas Romanae linguae

vesligia." ^)

Ne felejtsétek el testvérek, hogy seink sirjaikbol így

kiáltanak felétek: Fiaink! Mi nehezebb viszonyok k(')zr)tt is vol-

tunk, mint ti vagytok most. Mi még jobban körül voltunk véve

ellenséggel, mint ti vagytok most ! Harezoltunk a gótokkal s

nem lettünk gótok, harezoltunk a hunokkal és avarokkal s nem
lettünk hunok és avarok; a bulgárokkal nem lettünk bulgárok

és a magyarokkal magyarok. Igen, fiaink, nem oroszosodtunk.

nem magyaros(jdtunk, nem németesedtünk el, hanem mini

i'ománok harezoltunk fc'ildünkért és nevünkért, hogy édes nyel-

viinkkel együtt ezeket i-átok hagyhassuk. Ti se magyarosodja-

^) A római gyarmatok rs lop^iok a barbárok kn/.v (''kolvo, inc<riiztí'k

ii római nyelvet, és hog-y teljesen el no iia^'-yják. nly i'ajta küzdelmet fej-

tetlek ki, liogj' nem annyira életükért harezoltak. mint inkálih nyelvük

fenmaradásáért. Mert tekintetbe véve a szarmaták é.s a g-ótok szakaílal-

lan beáraílAsait, a hunok, vandálok és g-oiiidák l>etöréseit. a ^'•ermauck

és a lonp-obárdok bcesapíisait, ki ne csiidálkezin'-k iiafryon. lia jól gondol-

kodás lárq-yává tette. Iiofry a fjeták és a dákok között ;i római nyelv nyo-

mai még fenmaradtak.
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tok el, hanem maradjatok nevetekhez és nyelvetekhez hívek és

mint testvérek, egyesült ervel védekezzetek békében és hábo-
rúban s küzdjetek. mint mi küzdöttünk, nyehniinkért és román-
ságimkért. Küzdjetek ezekért és védelmezzétek, mint a szemetek

világát mindaddig, mig újra helyi'e áll a capitolium és a román
nép és senatus Trajant légióival átküldheti a Dunán, hogy
magatokat megkoszorúzzátok a halhatatlanság babérjával állha-

tatosságotokért és férfiasságtokért.
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Dakoromania, mint ellenszer az unió ellen.

Bantufiu beszédében egyenrscn az uniót tiiinadja. tnitit sarkpontját dz összes

politikai moztjabnaknak. Az unió és a bécsi kormány. Mozt/ahnak az unió

érdekében. A kolozsvári közgylés. Az erdélyi politikai pártnk közös pro-

grammja. E programm els pontja az unió volt. A vármegyék akcziója az

unió érdekében. A konzcrvativek unióellenes kvtérictr. E kísérletek bukásdi'al

eltnik Erdély közéletébl az uniócllenes magyar párt. Az udvari felfogás az

uniót illeten. A szászok akczióba vitele az unió ellen. Miért féltek a szászok

iiz uniótól '< Vnió-barát és unióelloirs árnyalatok a szászok között, lioth Illés.

(tooss Károly és Kurz Antal szerepe az uniókérdésben és hatásuk. A szászok

az unió ellen igyekeznek szövetségesül megnyerni a románokat. Az erre irányult

Icisérletek. A szász egyetem április S-ki határozata. A szász publiczistika és a

románok. Schmidt Konrád svájczi mintára foederativ alapon akarja újra

szervezni a monarchiát. Erre vonatkozó tervezete. lioth Dániel Dahn-omania-

jának terve. Dakoromania. mint az unió ellenszere, lioth Ihíniel ismerte a

románok titkos aspiráczióit. E Dakoromania egyúttal ideálja volt a Romániá-

ban él erdélyi románoknak is. Baritiu párbeszéde liibescu vajdával a Kra-

j'ivai memorandum tárgyában. A krajovai memorandum viszonya Maioresru

hakoromániájához. Maiorescu memorandumai a frankfurti parlamenthez.

Timoni bukaresti konzul jelentései a Dakoromaniára vonatkozó terveket illeten.

Pucinu'i javaslatai. A brassói királybíró jelentései az irredentísztikus izgatá-

sokra vonatkozóan, (lolescu Ghieához irott levelének a románok rgycsüléscre

vonatkozó része. A dákoromán politikusok vezérgondolata. Maiorescu legújab-

ban közzé fett levelei bizonyítják, hogy az 1848 9-ki román mozgalmak vezeti

eltt tényleg Dakoromania ideálja lebegett. Bizonyítéka annak, hoyy ezt a I)a-

koromaniat orosz segítséggel is tervezték. Dakoromania, mint a Ilabsburgitá:

recompensatioja esetleg elvesztett olasz birtokaiért. Az unió akadálya volt en-

nek a te)-vnck s azért volt gylölt a románok eltt. A románokat és a szászo-

kat az unió ellen érzett közös gylölet tette szövetségessé.

Üiiiiiuliii ez egész beszéde s lelkének Jibbiui meí;iiyil;i1k()Z(')

egész szenvedélyessége íiz unió ellen volt irányozvíi. Természe-

tes <»sztöne, szenvedélyes magyargyüloletének éles líltúsa mind-

járt kezdetben észrevette, liogy az bS-kS-iki nagy viillozásnak
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Erdélyre nézve egyetlen sarkpontja és dönt siilyú eseménye az

unióban van. Ezért igyekezett a tömeg összes szenvedélyét ez

egyetlen pont megostromlására egyesíteni. Az imió a román-
ságra örökös halál és szolgaság, a magyarságra pedig a határ-

talan szabadság, az er és az élet kiapadhatatlan forrása. Ez
volt Barnutiu jelszava és egyetlen törekvése az, hogy a román-
ság e jelszót magáévá téve, a magyar szabadságot visszautasítsa

magától és azok mellé álljon a kitörend harczban, a kik zász-

lajukra az unió ellen való küzdelmet írták fel.

Hogy az lcS48-iki nagy változásnak Erdélyre nézve az

unió a legdöntbb fontossági! eseménye, érezte azt különben

Erdély magyar társadalma is. Hogy az unió mit jelent Erdélyre,

tudta azt mindenki még az 1848- iki eseményeket megelz
idkben is. Tudta ezt jól a központi bécsi kormány is, mely

hiven régi tradiczióihoz a közvéleményben egyre növekv unió-

barát áramlat korlátozására adta ki 1847. márczius 5-é:.'l az erdé-

lyi udvari kanczellária utján a fkormányszékhez azt a meg-
hagyást, hogy ezentúl ne engedje meg, hogy a felség elleges

engedélye nélkül Erdélynek Magyarországgal való egyesülésé-

rl írt bármely ezikk vagy értekezés a lapokban megjelenjen

vagy önálló alakban kinyomassék. A máreziusi események
hullámai a tilalom ellenére is els sorban vetették fel az unió

kérdését, még pedig oly ervel, hogy az egyszen'e a mozgalmas
idk majdnem kizárólagos jelszava lett.

A pesti máreziusi események Kolozsvárott miniatr alak-

ban márczius 2()-án a városi közgylés alkalmával ismétldtek.

Méhes Sámuel tanár, az ellenzéki .,Erdélyi Hiradó" szerkesztje,

mindjái'1 a tanácskíjzás kezdetén az országgyíílés összehívását

in(Utván3'()zta, hogy az kimondja a nemzetrség felállítását, a

közteherviselést, a szabad sajtót és a jogegyenlséget, mikor

rögtön utána Bethlen János gróf kijelentette, hogy Erdélynek

egyetlen üdve és reménye az unió s iiogy tovább Erdély

papirossá vált alkotmánya alatt nem kivan élni. A terembe

benyomuh) ifjúság kezében az unió jelvényéül, magyar nemzeti

zászlókat lobogtatíjtt s azoknak egyikét a gylésteremben az

elnöki szék fölé, másikát iK'dig kivl a városház honih)kárii

31'
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tzték ki. Lent n tömeg ajkán felharsant az nni(') alkalmi

dala. ') A városház k()rül íekvö házak ablakaihói a nk három-

szín kokárdákat szórtak le s azokat az ii'jusáLr és a fiatalabb

értelmiség tagjai mellökre tzték s mint a vihar mennydörgése

hangzott fel az „Kljén az nnió !'' kiáltás.

A közvélemény e hatalmas megnyilvánulása rábirtaakon-

zervativeket is, hogy ez egyre általánosabbá lev kívánsághoz

csatlakozzanak. Két nappal késubb, márc-ziiis L*L*-én a konzerva-

tív párt a liberális ellenzékkel, báró Jósika Lajos és Bethlen

János elnöklete alatt közös értekezletet tartott azért, hogy
abban egy közös programmot dolgozzanak ki. E programm els
pontja Erdélynek Magyarországgal való uniója volt. Ezt a pro-

grammot egy manifesztum alakjában mindjárt másnap kiadták

azért, hogyamegyegyléseken megindítand() mozgalomnak mint-

egy zsinórmértékül szolgáljon. A megyék közíitt el.sö most is

Alsó-Feliérmeg3'e volt, mely márezius •J'J-én tartott közgylésé-

ben Kemény Dénes indítványára kimondotta, hogy a kormány-

zót küldöttség utján fogja felkérni az országgylés összehívá-

sára, a melynek els és legfbb teendje az unió kimondása

leend. Alsó-Fehérmegyét követte Kolozsmegye, mely április 3-án

tartott közgylésében tette magáévá mindazt, mit a márezius

22-én megállapított közös programm tartalmazott. De talán

legersebben nyilatkozott meg a közvélemény április 3-án az

udvarhelyszéki 30-as küldöttség fogadtatása alkalmával, mikor

Kolozsvár utezáin jóformán egyebet sem lehetett hallani, mint

:

„Kljén az uniói Kljén az országgylés ! Kljen a székely nemzet I"

— kiáltásokat. A közvélemény e nyomása okozta azt, hogy a

kormányszék az országgylés összehívásában látta azt az egyet-

len eszközt, a melynek .segítségével a nehéz viszonyok között az

ország hajóját biztos révbe vélte vezethetni. Apríhs 10-én hir-

dette ki báró Kemény Ferenez két kormányszéki lanáesos kísé-

retében a kormányszéki épület udvarán összegyülekezett soka-

ságnak, hogy „a kormányz() tekintettel a rendkívüli eszközöket

^) Itt a zászló kozciiiklx.'U.

Efry kivánat lengoti

:

Lepvén v^y a krt hazálx')!.

V(''sz ijí^' inop' iK'in (lontlieti.



- 485 —

és eljárást kívánó viszonyokra, az t törvényesen megillet telj-

hatalomnál fogva május 29-ére összehívja az országgylést."

Ezzel a nyilatkozati al Erdély ^1agyarországgal való uniója

hivatalosan is napirendre tüzetett.

Ily módon lépett az imió parancsoló módon eltérbe a már-

cziusi események következményeképen Erdély politikai moz-

galmaiban. Hatalmas és a magyarság legszélesebb rétegét átfogó

áramlat volt kétségtelenül, de nagyon tévednénk, ha azt hinnk,

hogy ellenzi magában a magyarságban is nem voltak az un ió-

nak épen úgy, mint a márcziusi reformok legtöbbjének. A kon-

zervativek nem voltak barátjai az uniónak s mihelyt els meg-
lepetésükbl felocsúdtak, azonnal kísérletet is tettek annak
megakadályozására vagy legalább elodázására. Az els kísérlet

Doboka megyében történt, melynek fispánja, báró Jósika

Lajos volt. Noha két héttel ezeltt, mint a kolozsvári értekezlet

egyik elnöke, aláirta az egyesült politikai pártok azt aprogramm-
ját, melynek els pontja az uniót tartalmazta, megnyitó beszé-

dében mégis szükségesnek tartotta különösebben hangoztatni,

hogy politikai meggyzdését tekintve, mindig konzervatív

volt s azért most, midn hivatalból reformkérdéseket terjeszt a

közgylés elé, kötelességének tartja megjegyezni, hogy e refor-

mok egj^uttal nem tárgyai az egyéni meggyzdésének is. A
haza ügyét a völo-y felett emelked hegyen rohanásnak indult

kocsihoz hasonlította. Es mikor a közgylés többsége egyúttal

az összehívandó országgylésre a követeket is megakarta válasz-

tani, háromszorosan is tiltakozott, miután az a gylés nem ugy
volt összehíva, mint választó gylés. Az unió simbolumául
általában a magyar memzeti lobogót tenkintetlék. Báró .)(>sika

Lajos e gylés alkalmával a megye házára egy kisebb, — vagyis,

mint az ellenzéki lapok szenn-eháiiyóau irták, arasznyi nemzeti

l(»bou(')t tzetett ki. az ellenzék magyarázata szerint azért, hogy
unióellenes éi'zehneit ily módon is kitntesse. Tonla niegye

április lO-én tartotta közgylését. Itt már egy egész párt volt, a

mely az luii(') cHími egy tobi) száz aláirá.ssal ellátott tiltakozjst

akart benyújtani. Kemény Dénes ékesen szóló rábeszélésének

siken'ilt azonban a tiltakozás tervezriil nihirni. Iioíí'v tiltakoz:'isu

kat saját kezokkel 1é|>jék szét.
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Az unió melleit lelkesed és lelkesít sajtó e konzervatív

kísérleteket keményen és szenvedélyesen ítélte el. Azonkívül a

bécsi és a macryarországi események meggyzték az irányadó

konzervatíveket is, hogy a mindenhatóvá lett áramlat ellen való

küzdelmükben a felség részérl, honnan reméllették, nem vár-

hatnak támogatást. Jósika Lajos kemény kritikát és súlyos

szemrehányásokat provokált beszéde után csakhamar lemondott

fispáni állásáról. Példáját követte bátyja, Samu, a kanczellár

is, a mi egyúttal jeladás volt a konzervatív fispánoknak is, kik

habozás nélkül követték a két Jósika példáját, a kiket különben

az erdélyi közvélemény állandóan úgy tekmtett, mint nemcsak

az unió, de egyúttal a szabadehii reformok legmakacsabb ellen-

zit is. így lett vége Erdélj' ez idszerint való politikai életé-

ben a konzervatív s vele együtt az uniót ellenz magvar

pártnak is.

Az uniót ellenz magyar párt az események hatása alatt

gyorsan megsemmisült, de többi ellenségei egyre növeked
erej akcziót indítottak azzal a nyilván kifejezett szándékkal,

hogy megakadályozzák, vagy ha mégis létrejön, felbontsák.

17ÍU-ben II. Lipót Rali tábornagyhoz írott levelében azt mon-

dotta, hogy az miiót több tekintet miatt soha meg nem enged-

heti, de meg nem is akarja. Azóta sem változott meg Bécsben

az unióval szemben az itt lapídarísan kifejezett álláspont. A
viszonyokat s az udvar irányadó köreinek gondolkoziisát ismer
politikus eltt nem volt titok, hogy az udvar Erdélynek Magyar-

országgal való unií'iját a vis major nyomása nélkül soha el nem
fogja ismerni. Most a kérdés csak az volt, hogy az ujabb esemé-

nyek következtében elállott-e ez a vis major ?

A magyarság az uniót azért akarta, meit abban a nemzeti

és állami er fonását vélte látni. Bécsben viszont épen ezéi1

nem akarták. Kezdet óta úgy okoskodtak a bécsi politíTvUsok,

liogy az uníi't következtében teljesen osszeolvath) Erdély és

MaL'yarország a monarchia keretén bell egy önálló nagyobb

állami testet fog alkotni, a melynek egyenes következése az

lesz, hogy az ujabb erhöz jutott magyar állam politikai tekin-

tetben egyre füirgetlénebbé lesz a bírodalomti')!. Az unió seíjít-

.ségével így iinírvobbá és onáll<'»bbá lett magyar államban a



— 487 —

viszon flagos többségben lev magyar elem történelmi, politikai,

gazdasági és mveltségi súlyánál fogva magába fogja olvasztani

a többi nemzetiségeknek többségét, vagy legalább színe-javát s

igy lassanként a magyar királyságból egy ers, egységes közép-

hatalmasság fejldik, mely azonnal el fog szakadni a Habsbnr-
gok birodalmától, mihelyt arra megjön a kedvez alkalom. Ezt

a megindult történelmi folyamatot, mely 1848-ban végczéljához,

az elszakadáshoz a bécsiek felfogása szerint egészen közel állott,

megakadályozni egyformán birodalmi és dinasztikus érdek.

Mihelyt az udvari politika czéljai és a magyar minisztérium

álláspontja között a lappangó ellentét határozottabb alakot öltött,

azonnal megtették Bécsben az els lépést arra vonatkozóan,

hogy az unió erdélyi nem magyar ellenségei akezióba vitesse-

nek közvetlenül az unió, közvetve pedig a magyar nemzeti és

állami törekvések ellen.

Hogy Erdély törvényes nemzetei közül a szászok nem vol-

tak barátjai az uniónak, azt az 1848-at megelz eseményekbl
világosan látta és határozottan tudta a bécsi kormány.

A szászok nem a közös magyar haza, nem az osztrák biro-

dalom és nem is a régi erdélyi alkotmány szempontjából, hanem
csak saját faji, illetleg a szász értelmiség egyéni érdekeibl

kiindulva, ellenezték az uniót. Ugy hitték, hogy az unió létre

jötte esetén nom lehet többé a szászság nemzeti és privilegizált

kiilí nállását fentartani. Az unió maga után fogja vonni Erdély

három nemzetre és négy vallásra alapított régi alkotmányának
niegszüntetését s a jogegyenlség, a szászok kiWi'm nemzeti

privilégiumainak fentartása nélkül a szász értelmiséget meg
fogja fosztani azon anyagi és erkíilcsi elnyöktl, melyeknek a

régi j)olitikai rendszer alapján kizárólagos birtokt)sának hitte

magát. .,Es az áj)rilisi torvén^'ek, melyek a független felels

magyar minisztérinnna vonatkoztak, tlünk az egyetlen utolsó

támaszt, a fejedelem díint befolyását is elrabolták. A fejedel-

met e t()rvények mindazon felségjogoktól ni<\íífos/tották. a

melyek t, mint magyar királyt és JM-dély rej(Ml(«lnié1 megillették,

mert csak annak volt törvényes ereje, annt alggelleii magyar
miiiisztériiun tiuiácsoll és el lenjegy xett. Hogy pedig ez a nnnisz-

lérium, niely a |)arlanientaris szokásnak megfelelen Magvaror-
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szag törvényhoziísának többségére volt kénytelen támaszkodni,

azon többségre, mely ismeretlen a különleges erdélyi jogviszo-

nyokkal s melyeta gylölköd ellenségek ennek következtében

félrevezethetnek, hajlandó lesz a mi észjogon, állami szerzdé-

seken és szakadatlan gyakorlaton alapnló intézményeinket meg-

sérteni, az elre látható. X'alamint az is, hogy a diadalmassá lett

elem nem fog megállapodni az áprilisi vívmányoknál, hanem a

nemzeti szenvedélyek által ösztökéltetve, az nralkodóvá lett

magyar faj és a megrendszabályozott nem magyar fajok köz(")tt

egyre élesebb összeütközéseket fog provokálni." ^)

Ez volt körülbelül a szászság irányadó hivatalos egyénisé-

geinek nézete az nnió ellen. E pártnak középpontja Nagy-

szeben volt s vezére Salmeii, a szász comes. Theoretik'isai

:

Roth Lajos István, Schmidt Henrik, Benigni és hirlapi orga-

lumia a ,,Siebenbüi-g(M" Hote", melyet Henigni szerkesztett.

Az els szakaszban rámutattunk arra a körülményre is,

hogy a „Kronstádter Zeitung" köré esoportosult brassaiak már

az 18-18-at megelz unió-mozgalmakban is határozott unió-

barát álláspontra helyezkedtek. A brassaiak ez álláspontjukon

most is megmaradtak, mikor már az unió, mint bevégzett tény,

kopogtatott Erdély közéletének ajtaján. Brassóhoz társul szeg-

dött még Segesvár is, a hol a szászság szellemi vezetje (rooas

Károly volt. Egyike azon kevés szászoknak, kik felül emelkedve

azon szükkörü faji és osztályérdekeken, melyek úgy szólván,

ez idben bezárták a szász vezetk politikai horizontját, méltá-

nyolni és megérteni tudta azokat az emelkedettel)!) elveket és

eszméket, melyek lS48-ban mozgatói voltak a magyar törekvé-

seknek. Brassóban Knrz Antal és /^oí/í illés voltak az unió-barát

áramlatnak tánt(jrí1 hatatlan barátai. Szomorúan érdekes sorsa

lett késbb az uni() e három szász nemzetiség barátjának,

i^oth Illés volt az egyetlen szász, ki a magyar parlamentet

Debreczenbe is elkísérte. Ott is halt meg a nélkül, hogy megérte

volna akár a magyar fegyverek diadalát, akár pedig a késbbi

gyászos katasztrófát. Kurz Antal pedig, mikor Bem Eidélybe

jött, mint honvéd a niauyar hadsereiíb(> lépett s mint i^eni lilkáija

') Kui/rn von FrÍ4'ileu('els: Jost'pli Hcdoiis von SiliarluTg. II. H. 27- I.
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esett el 1849. július 31-én a segesvári csatában. Gooss Károly

pedig 1848. szeptemberében a többi szász képviselvel együtt

visszatért ugyan Elrdélybe a pesti országgylésrl, de nem csat-

lakozott a magyar nemzet ellenségeihez, hanem visszavonult

parochiajára, hol kedélye és elméje egyaránt elborult hazafias

fájdalmában és mint lelkibeteg múlt ki az 1848-iki Sylvester

napot megelz estén.

E három ember mködésének volt köszönhet, hogy Brassó,

Segesvár és Khalom a május 29-re összehívott kolozsvári

országgylésre unió-barát utasításokkal ellátva küldöttek köve-

teiket, A brassaiak és a szebeniek, illetleg a ,.Kronstádter

Zeitung" és a „Siebenbürger Boté" között az unió tárgyában

élénk eszmecsere, st polémia származott, melyben az esemé-

nyek sodrától és más egyéb tényeztl is segitve, az energikusali b

szebeniek kerültek felül.

Mihelyt napirendre került a szászok között az unió felett

való vitatkozás, a szebeniek azonnal szövetséges társat kerestek

és találtak is a románokban unió-ellenes küzdelmeikhez. Nem
is kellett nagyon messze menniök, hiszen évek óta ott élt közöltök

mint a szebeni jogakadémia kissé vénül, de minden tekintetben

szorgalmas és h tanítványa, Barniitiu Simon. Politikai múltja,

st egész egyénisége is kezességül szolgált a szebeniek eltt, a

kikkel mindennapos érintkezésben volt arra, hogy buzgó és

kitartó eszköze lesz román részrl annak a Szebenbl, a márcziusi

események után azonnal megindított mozgalomnak, melynek

jelszava „Das Sachsenthum mii der Hilfe des WalacluMilhums

zu retten" volt.

Mikor a kolozsvári unió-tüntetések liire Szebenbe megér-

kezett, akkor a szász egyetem kéi)viseli szokásos évi tainicsko-

zásukat tartották épen. \'olt tehát alkaliinikaz események hatá-

sát és esetleges következményeit a magok kizán')lagos szász

szempontjából eléggé megbeszélni. A többség, nu'lynek élén

Salmen szász c-omes állolt, rögtíin arra az álláspontra helyezke-

dett, hogy az uniót scjuiui szin alatt sem fogja elismerni, síit

uyiltan és határozollan lel fog lépni ellene és szükség esi'tén a

legkouiolyabh ví'dchui cs/.kozrikrol is gondoskodik, \agvis nuni

egypár Jiétlcj ki's(il)l) (nuijus 't-vw) K'otii lst\ ;'in Lajos oss/.o-
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ibglalóan jellemezte ii szász álláspontot : „Ha a székelyek és a

macryarok eíryesüliii focfnak Mayyarorszáírííal és azt mi szászok

semmiképpen sem tudjuk meLr^^átolni, visszatérünk, mint szebeni

tartomány régi (azaz a szász feli'ogás szerint való 1487-eltti)

jogi álláspontunkra. Ks csak aztán, ha a mi külíui álláspontun-

kat a fejedelem visszautasítja és minket az unióra a leghatáro-

zottabb fejedelmi parancscsal utasít s igy a védelem minden jogi

eszköze ki lesz merítve, fogunk az unióba belenyugodni, de

akkor is a végrehajtásnál lépésrl-lépésre védekezve/'

Hogy a románokat megnyerje a szász egyetem az uni('>

ellen viselend hadjáratául szövetségesekül, április 8-án tartott

ülésében kimondotta, hogy

:

J. a románok választói joggol lógnak biriii ezentúl a közsé-

gekben és hogy a községi és kerületi hivatalokban minden aka-

dály nélkül ép úgy alkalmazhatók, mint a szászok.

2. Lhetnek iparos-tanulók és a czéhí'kbe is hcfogad-

tatnak.

8. A községi birtokokból a nem egyesült lonn'ni anyaegy-

házak ezentúl kanouika portiiH fognak kapni.

4. A nem egyesült lomán klérus tagjai személyökre vonat-

kozóan teljesen egyenlknek fognak tekintetni a tohhi beveti

vallások lelkészeivel.

Ez volt a szász egyetem részérl az els ajánlat a románok

megnyerend szolgálatáért. E hivatalos szerelmi nyilatkozatot a

nipiratok és hírlapi czikkek egész sora követte, melyeknek írói

nem gyzték eléggé magasztalni és élénk színekkel rajzolni

azokat az elnyöket, melyeknek a románok osztályos részei le.sz-

nck, ha a szászokkal szövetkezve, az uni(') ellen fognak küzdeni.

Ks viszont, kifogyhatatlanok voltak azon veszedelmek és szeren-

csétlenségek kiszinezésében is, melyek a roniilnokal fogják érni.

ha esetleg belenyugodnának Erdély Magyarországgal való unió-

jába. Maga, a inagvarbarát hii'ében áll('i Hedeus koi-niányszéki

tanácsos is a 'Tr(nisilva)na^-hi\u Vo)i der Vereini<jHn<j Siobeu

hfinjens mit Ungarn*, »THe Stellung der Walachrn zur Union

íSiebfuhiirgenKmil llngaru', Welchr rnio)i irollrn irir?' czimek

alatt egész czikksorozatot irl ebbl a csábító hangnembl. Hogy

mily boldogok lesznek a románok az esetleg ()náll(')sulható »l*ro-
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vincia Cibiniensis«-ben »An das Volk der siebenbürger Sachsen

.

>Guter Rath für das Volk der siebenbürger Sachaen in der

Unionsfrage« , »Offenes Sendschreiben an das siebenbürgische

Sachseni'olk<.< stb. ezim alatt egy egész sereg szász röpirat és hír-

lapi czikk igyekezett a román értelmiség vezetivel megértetni

különböz szerelmi nyilatkozatokban, melyeknek ^Leitmotiv^ -ját

e s£ játság'os szász érzelmi állapotok egykorú költje a következ
párversben foglaltan fejezte ki

:

„Drum kling"t so himmlisch uns der Sachsenton,

Dem Wlachen giebt Emancipation."

St a szebeni szász politikusok nemcsak a rímkovácsolás

nemes mesterségére adták különben elég okos és józan fejket

ez idben a jelzett czélból, hanem az egész monarchia eddigi

közjogát gyökeresen átalakító nagyszabású tervek koholására

is. Schmidt Konrád merészet és nagyot gondolva, foederatív

alapon, svájczi mintára akarta átalakítani a Habsburgok monar-

chiáját. Nagyszabású terve, mely mint a maga nemében egyike

az els e nembeli kísérleteknek, minden bízarrsága mellett is

megérdemli legalább a futólagos felemlítést, a következkbe
foglalhati't össze : A németek, magyarok, szlávok és románok
konfoederácziója fogja ezután képezni a monarchia kíizjogi

alapját oly módon, hogy e négy egymással szövetkezett nemze-

tet egy k()Z<)s f, az osztrák császár kormányozza egy, a négy

nemzetbl egyenl számban választott minisztérium segítségé-

vel. A közös törvényhozás négy évenként felváltva, az egyes

nemzetek székhelyein tanácskozik és ])edig 4 nyelven. A törvé-

nyek is 4 nyelven lesznek szerkesztve. A négy nemzet mindenike

a niivga területén és a maga kebelében saját nyelvén szabad

belátása szerint intézi a maga autonóm ügyeit.

St némelyek, mint például Hoth Dániel, méír tovább iiumi-

t(!k. EgyíMiesen rclajrmlotlák a románoknak IhtkoroiuaniiU.

Ilolji hánici lieiiiiiniyi lelkész volt, a ki május els napjaiban

» Von der Union ifnd nehetthri cin Wort iiher cinc tngliclie Iht-

coromanisclie Monarcliie nntcr Ostcrrcichs Kronc' cziui alatt egv

röpiratot irt, melynek a dako-rouián törekvések lejldésének

szeni|)oiilJáb(')l r(Mi(lki\íil érdekes larlahna röviden a kovetk*'-

zkbí! Ibulalhah') össze:
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..Nézetem az, lioirv a szász nemzet lépjen küzösségrbe a

románsáfirgal. mert a szász nemzetiséíret csak ez eszme meir-

valósitilsával lehet megmenteni. Kötelességre nemcsak minden

szásznak, de minden osztráknak is— szélesebb értelemben hasz-

nálva e szót — minden erejével és bölcseségével, vérének és

vagyonának feláldozásával is fentartani a monarchia egységét

és megakadályozni Magyarország teljes elszakadását ettl, a

mennyiben e szándék léteznék, a mit különben nem akarok állí-

tani. A ki másképen gondolkozik és tesz, az árnló."

..Továbbá, valósággal hiszem, hogy egy dako-román biro-

dalom (Erdély, Moldova és Oláhország) alakítása által a bécsi

német császári korona alatt e ketts czélt véglegesen egvesítjük ;

azaz, ha az osztrák monarchia integritásának megcsoidiítását és

Magyarország elszakítását terveznék most, vagy késbb, azt az

így felállítandi'i dákoromán birodalommal mou: lehetne akadá-

lyozni."

..Ez az osztrák császár sonverenitása alatt álló dákoromán

birodalom nem üres fantazmagória, hanem f)lyan eszn e, mely

valószinü(Mi már egy ]>ár év alatt meg fog valósnlni. A Brassó

melletti Hétfalii lakosainak csak kevés érintkezésök van az oro-

szokkal és olvastam is a ^Siebenbürg. \Vochenblatt*-\niu. hogy

miként vélekednek az orosz kormányról. A moldovai és oláh-

országi fejedelemségek éveken át bségesen megízlelték ezt az

orosz kormányzatot. X'ajdáik lelketlen bérlk, kik saját hasz-

nukra kizsákmányolják az országot: az oroszok teremtményei, a

kik a bukaresti és jassy-i orosz konzuloktól kapják a jiarancso-

kat. Tényleg e konzulok kormányozzák e fejedelemségeket. A
moldovaiak és az oláhországiak undorodásig jóllaktak az orosz

kttnzulok uralkodásával és fejedelmeikkel. Ok szabadság után

sóhajtoznak és pedig nemcsak politikai és szellemi szabadsáL^

hanem olyan intézmények után is, melyeknek ala|)jáu lál»l)al

tiport né|)ök sorsát megjavíthatják és nemzeti ala|)on val('» niíi-

veldését és kifejldését elmozdíthatják."

..Dakoromania e magasztos áldásaiban azonban csak úgv

részesülhetnek, iia teljes politikai fíiggetlenségre jutnak egy

áilaiok választf)tt (inikös fejedelem alatt, vagy ha az osztrák

monarchia árnyékában megkapják azon alkotmányt és intéznie-
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nyéket, melyek megfelelnek kívánalmaiknak és szükségleteik-

nek. Ha a dákorománok arra törekednek, hogy saját fejedelmök

alatt jussanak teljes politikai függetlenségre, akkor nagyon

téves úton járnak. Erdély nélkül államuk geographiai helyze-

tére nézve nagyon gyönge lenne. Erdélylyel két millió lakossal

növekednék meg, melybl egy és fél millió saját nemzetiségük-

bl való román lenne s így államuk ers és tekintélyes is lenne.

Szorongva Oroszország, Ausztria és Törökország között ez az

állam földrajzi helyzeténél és csekély népességénél fog^'a, saját

fejedelme alatt sem juthatna teljes politikai függetlenségre és

léte örökre praecarius maradna."

..Ellenben, mint az osztrák monarchia kiegészít része —
megadva neki azt a szabadságot és alkotmányt, a mit ö akar,

keleten és délen, biztosítva a monarchia hatalma által a nélkül,

hogy ezért bármit is áldozatul hozzmi bels autonómiájából,

vagy akadályoztatnék szabad nemzeti fejldésében — ers és

virágzó lenne nemzeti léte. Ezenkívül még más elnyök is pl.

kereskedelmiek háramlanának a dákoromán állam Ausztriával

való viszonyából. Ezek az óriási elnyök szemébe fognak ötleni

azon felvilágo.sult nagylelk dákoromán nemességnek is, mely

önzetlenül lelkesedik a nép anyagi és szellemi fejldéseért és

nem lehetetlen, hogy az rövid id múlva azon kéréssel fog Ausz-

triához járulni, hogv csatolja magához az országukat is."

„Mennyit nyerne ezzel Erdély, az osztrák munan-hia és

Németország, — gondoljunk csak a Duna torkolatára. E két

fejedelemség megnyerése kárpótolná Ausztriát Itália és Ualiczia

eshetóleges elvesztéseért. Erdeke tehát Erdélynek, Ausztriának

és Németországnak figyelemmel és jóakarattal kisérni mindazt,

a mik most jelenleg a fejedelemségekben torténnek és igen fon-

tos érdek pártolni a román fejedeleni.ségekben a nemzeti pártot,

mely jelenleg el van ngvan nyomva, de sem megfélemlítve, sem

megsemmisítve nincs. IIoüv a szász nemzetnek kötelessége pár-

tolni e jiolitikiii átalaknlásl. mikor ez a monarchia érdekében

van, kélségtcicii. \ dakonmiiin nemzet mellett a német nemzet

femnaradliat és fejldlielik a politikai, értelmi és vallás-erkölcsi

t(')kéletesség Icíímagasaltb fokára és pedig német nemzeti ala-

pon. A magyal" nemzet melleit jt»\("ne euy nem/etisi'ir sem ma-
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radhat fenn a nélkül, hogy áldozatul ne essék. A magyarokkal

való unió a szászokra mindig nagy szerencsétlenség forrása volt.

A magyarok mindig magoknak követelték az oroszlánrészt s

ezért helyesebb a multak vétkes kötelékeivel szakítva, egy más
szövetséget kötni türelmesebb emberekkel."

..Nekünk, szászoknak közös ügyet kell csinálmuik aromá-

nokkal, ha meg akarjuk akadályozni az uniót. Mi szászok egye-

dül a jelzett úton nem gyzhetünk az energikus és Jiatározott

fellépés magvarok (^llen. Nagyon kevesen vagyunk és ígv ke-

veset is nyomunk Erdély politikai mérlegében. De egészen más-

kép lesz, ha mi a 30(),(XK) erdélyi német az l.o(X),(XX) hazánkheli

románok társaságában lépünk fel O felsége elé terjesztett

panaszainkkal. Akk(U' már nemcsak Erdély egy kicsike részé-

nek, a Királyföldnek lakói leszünk, hanem az egész Erdélynek.

Akkor remélhetjük, hogy () felsége meg fogja hallgatni az erdé-

lyiek kérését és teljesíteni az erdélyi magyarok kívánságának

ellenére is."

..Okunk van gyanítani, hogy a románok is közös ügyet

foíiiiak velünk csinálni és velünk együtt az unió ellen fognak

nyilatkozni."

„Igaz ugyan, hogy a nagyszánui román nemzetet idáig

egyszer sem kérdezték meg |)olitikai ügyekben véleményét és

nézeteit illeten. Határoztak róla nélküle, nnnt valanü barom-

csordáról. Ez igaztalanság azonban most megboszulta magát.

A román nemzet hatalmának és ])olitikai jelentségének öntu-

datára ébredt. Elször készül most szavát „en masse" felemelni

a politikai ügyekben. Nem kételkedem, hogy dönt szavazatát

a szász nemzet javára fogja adni. A jöv Daciája nem a magya-

i-oké, nem a németeké, hanem csak egyedül a nagy szánni román

fajé. Vajon felvilágosult vezeti nem érteuék-e meg ezt ^ -s
arra használnák-e fel a dönt j)illanatot, mely soha sem fog vissza-

térni, hogv magokat és néi)ökel az uni(') által a magyarok

diskréczi(')ja alá helyezzék? Hiszen csak egyedül llíik Wiiyu:,

hogy e hazában a legfüggetlenebb és legtiszteltebb állást foglal-

ják cl. Nem a budapesti, hanem a kolozsvári, szebeui és fogarasi

arénában küzdvíí, fogják kivívni politikai felszabadulásukat és

egyenjogúságukat, nyelvük és nemzetiségük tiszteletbon tartását.
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Bolondság volna, ha sorsukat egy vesztett ügyhöz csatolnák,

vagy azért meg épen küzdenének is.

A magyarok ügye el van veszve. A magyar supremáczia,

st a magyar nemzetiség is a nemzet feudális alkotmányán

alapult s egyetlen támasztéka volt a megyei rendszer, hol a

kiváltságos nemességnek egyedül volt szava. A pozsonyi ország-

gylés legújabb határozataival magok a magyarok semmisítették

meg ez alkotmányt, — forrását a nemesség gazdagságának és

befolyásának. A megyei rendszer nem maradhat fenn az uj

kormányzati rendszerben. A német, szláv, román és a polgári

elem teljes erejével fog belépni az ütött réseken át és rövid id
alatt elborítja a magyar elemet. Kétségbeesett harcz fog kelet-

kezni az aristokratikus elemek, másrészt a polgári elemek s

továbbá a szláv, román és német nemzetiségek meg a magyarság

között. E küzdelem végét könny elre látni, mert a magyarok
magok dobták el legalkalmasabb fegyvereiket, st egyenesen

ellenfeleik kezeibe adták. Ez okból a románok sem fognak e

veszett ügy mellé csatlakozni, hanem küzdeni fognak saját

függetlenségökért és politikai helyzetük javításáért."

,,A szászok ellen a románok nem táplálnak ellenséges

indulatot. A legnehezebb idkben, mikor macedóniai és dunán-

túli testvéreik véreztek a török basák zsarnoksága alatt, mikor

a vajdaságokban él testvéreik a görög fanarioták rabszolgáivá

voltak alacsonyítva, mikor erdélyi és bánáti testvéreik egy

kegyetlen feudális nemesség járma alatt nyögtek ; ez idk-
ben is a románok a szászok között életük és személyes szabad-

ságuk védelmére találtak. 8 lia a viharos múlt idkben nem is

lehettek egyenjogúak a szászokkal, de elnyomva és kinozva

sein voltak soha."

„A románok a feudális magyar földesurak zsarnoksága

ellen több izben f(;lkeltek, de soha a szászok ellen. A legutóbbi

idkben pedig a szászok saját jószántukból kiterjesztették a

a politikai jogokat a románokra is. így a szász egyetem leg-

utóbbi bölcs és nagylelk határozata a románokat illeten,

ncin adoll uj jogokat a románoknak, hanem csak törvényesen

szenlc.'^ilcttí! azokat, melyekéi de facto róyóla birtak és tacendo

nekik meg voltak engedve. De nn'is tekintetben is a megyei és
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aszékelyfr)kli románsáírnak szüksége van szövetségesre, ImL^y

itt is kivívhassa politikai cnianiitáczióját."

Aiumáii publicisták, kik iniiideii ervel azon vannak, hogy

a román nemzetiségi mozgalmak dákoromán és irredentista

czélzatait eltagadják, azt mondják, hogy az lS48-iki román néi)-

vezéreket nemcsak felelssé nem lehet tenni I\oth Dániel e

röpiratáért s az abban foglaltakért, hanem egészen biztosra lehet

venni azt is, hogy azért irta ezt, hogy a Dakorománia eszméjé-

vel kompromittálja a románságot. Hogy ez a felfogás teljesen

helytelen, az már az elzményekbl is kitnik, hiszen Uoth a

románságban szövetségest keres a magyarság ellen s ezért

Dakorománia a valóságban a románság számára felajánlóit

csalétek, nem i)edig eszköze a románság komi)romi11álásának,

mit Iiothnak álláspontja nii'ir elvileg is kizárt. Azon kivül azt

sem lehet mondani, hogy olyan ember tolláliól származott, ki

nem ismerte a románság nyilt és titkos asi)iracziói1. EUenke
zöen, Roth nagyon jól ismerte ezeket, s mikor felajánlotta

Dakoroinániát a szászság nevében, nagyon jól tudta, hogy a

románság titkos vágyainak és törekvéseinek ideálját állítja elér-

het czél gyanánt szemeik elé. Ezt bizonyítja élete története is.

1801-ben született Nagy-Szebenben jó módú iparos szülktl.

Tanulmányai végezte után gymnasiumi tanár lett Nagy-Sze-
benben, de csakhamar .Jassyba, Moldva fvárosába kíUtözött,

mint az odavaló evangélikus német egyház papja. Késbb lel-

készi hivataláról is lemondott és magán-iskolát nyitott Jassy-

ban, a hol ily módon alkalma volt a moldvai értelmiséggel

közelebbrl megismerkedni. Majd Jassyt elhagyva, Münchenbe
ment, hol az orvosi tudományokat hallgatva, orvos-doktorrá lett.

Mint okleveles orvos tért haza Krdélybe, de nem folytatott orvosi

gyakorlatot, hanem Szász- IIerniányl)an lelkész lett. Ebben az

állásában találták az \X4^ 41)-iki jnozgalmak. Mikor lS4l>-l)en

liem elfoglalta Nagy-Szebent, kimenekült Homáuiába, hol l-{im-

niken orv(»s lett sott is nu'íkíidott ISV,). aiig. J^i-án Ix'kovetkczett

haláláig.

liogv ez az oszti'ák Dakoronii'inia nemcsak lo»th I );iiiiel

ideája volt, hanem aroniáii Vajdiisj'igokban él intelligens romá-

noké is. azl ma iHiii' egész bizlosau tudjuk.
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Mikor 1848. júliusában a Bukarestbl elzött Bibescu

vajda Brassóban idzött, magához hivatta Baritiut. Mikor Baritiu

belépett a vajda lakásába, csodálkozva látta, hogy a vajda egy

ágyra kiterített nagy térkép eltt áll. A vajda minden beve-

zetés nélkül igy szólította meg a belép Baritiut : „Jer, mutasd

meg, hol és mekkora földön akarjuk felállítani Dakoromániát,

mert én sehol sem találok akkora területet, a mely megfelel

lenne e czélhoz ?" — „Bocsáson meg fenség, de nem értem a

kérdést." — „Hogyan '? Nem érted ? Hiszen azért kérdezlek

:

mutasd meg, miképen akarjátok magvalósítani a krajovai Memo-
randum erre vonatkozó pontozatait ?" — „Lelkemre mondom
fenség, nem értem az egész dolgot s nem is tudok semmiféle

krajovai Memorandumról. Mi itt az országban csupán egy szász

tervrl tudunk, a mely Ausztria suverainitása alatt akar egy

Dakoromániát felállítani. \"al6szinü, hogy fenséged házi orvosa

dr. Meyer olvasta is e könyvet."

Baritiu azt mondja, hogy tényleg semmit sem tudott arról.

mit a vajda mondott neki, ki a beszélgetés alkalmával kezében

egy vaskos iratot tartott, a melynek tartalmát azonban neki nem
mutatta meg. A vajdától tudta meg, hogy annak szerzje fel-

hívja a vajdát, hogy fegyverezze fel a románokat, álljon élkre s

proklamálja Dakoromániát. A vajda abban a meggyzdésben
volt, hogy ezt a Memorandumot egy összeesküv társaság irta,

a mely társaságnak bizonyára csak Maiorescu lehetett a lelke,

aki I^aritiuval baráti viszonyban állolt s a ki igy bizonyára neki

minden titkát is elbeszélte. Baritiu azt mondja, hogy Maiorescu

vele, mieltt Frankfurlba ment, hosszasabban érintkezett, de sem
ekkor, sem azután soha sem emlékezett egj' szóval seiu eiil a

Memorandumról.
Ilariliii állítását, hogy a Hibescu vajdától említett krajovai

M(;morandiun nem Maiorescutól származik, elfogadhatjuk. A
Maiorescutól tervezett Dakorománia okiratszerüen Haritiu

kfinyvével egy idben jelent meg (Ihica iratai ') között. Mikor

liaritiii k()iiyvét irta, bizonyára nem go!ulolt arra, hogy a vélel-

Um megfogja seiiuuisiteni azon okoskodásának minden értékét,

') Aiiiiiiliti (lm |pril)c«-it<. l'jo |,">l. 1.

82
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inclylyel az 1S4*^—41)-iki román inozgalmuk szereplit tisztára

akarja mosni a Dakorománia utopistikus tervezetétl. A Hibescu

vajda kezeiben volt krajovai Memorandum Dakoromániája és

a Maiorescu-é kr»Z()tt a különbség csak annyi, hoery mie: a krajo-

vai Memorandum Bibescuval akarja nieg:esináltatni Dakoroma-

niát, addig Maiorescu János Ausztriával Bibeseu nélkül, st
Bibeseu kárára, (iondolom, hogy egészen másképen beszélgetett

volna Bibeseu Baritiuval, ha tudta volna, min 1 )akoromaniát

tervez ennek jó barátja, Maiorescu.

^hiiorescu János 1848 szeptember 29-én, mint a Duna-feje-

delemségek forradalmi kormányának teljhatalmú meghizottja

Frankfurtban a német birodalmi minisztériumhoz a román feje-

delemségek érdekében egy Memorandumot adott be, kérvén Né-

metország támogatását. E Memorandumban többi k<)Z(")tt azt

mondja: ., az esetre, ha az olasz kérdés megoldása Ausztriától

területi engedményeket követelne, a román fejedelemségek nem-
csak hogy akarnak, de (h-ömmel is fognak mindketten egy ál-

lammá egyesülni és a Habsburgház uralkodása alatt Ausztriához

csatlakozni a német birodalom protektorátusának elismerése

mellett."

A mit az els Memoi-andumban csak érintett, egész i-észle-

tességében fejti ki lí-i-18. november 16-án benyújtott második

Memorandumá-ban, melynek e tárgyra vonatkozó fejtegetései

a következkéi)en hangzanak :

..Szabadságot veszek magamnak Nagyméltóságod eltt egy

pár szóval kifejteni azokat az eszközöket, melyekkel Európa

keletén biztosítani h'hetne Németország s fképen })edig a dunai

tartományok érdekeit s a melyeket legalább részben mindjárt

alkalmazásba lehetne venni Moldovára és Oláhországra vonat-

kozóan, a melyek jelenleg ketts katonai megszállás terhe alatt

nyögnek,"

„Németország délkeleti határaitól kezdve a Feketetengerig,

különösen két, számra nézve az igaz kicsiny nemzet van : a ma-
gyarok és a keleti románok, kik a szlávságot két részre osztják.

Laknak k(»zt(>k németek is és jx'dig jelentéktelenebb német tele-

pek Magyarországon és a szászok Erdélyben. h]zek mint egy
,3(KMKK)-cii vannak, de száza(li)k ('tta. mini rniállí') nem/.ol tulajdon"
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jogokkal és kiváltságokkal bírtak egészen Erdélynek Magyar-
országgal való uniójáig, melyet a kolozsvári országgylés azok

és a románok ellenére mondott ki s a mely maga után vonta

politikai létök megsemmisülését s okozta, hogy egyesülve a ro-

mánokkal, felkeljenek a magyarok ellen. Ennek a felkelésnek,

melyet futólag érintek, nincs semmi kapcsolata a szláv mozgal-

makkal, nincs is reakczionarius színezete, a mint némelyek sze-

i'etik hirdetni s nem is akarja a magyarokat kiirtani vagy szabad-

ságukat eltemetni. Nem, ez háború, melyet a kényszerség oko-

zott ; háború a mostan kormányon lev magyarosító párt terro-

rismusa és követelzései ellen s nincs is más czélja, mint a

németek és románok számára kivívni azokat a nemzeti egyenl
jogokat, melyeket az osztrák alkotmány kimondott s a melyeket

a Habsburgház iránt állandóan tanúsított hségökkel ki is érde-

meltek. Ezért nyilatkoztak az erdélyi szászok és a románok az

osztrák alkotmány mellett. Én, mint erdélyi születés román, a

ki románok, szászok és magyarok közt nevelkedtem fel, ismerem

ez ország állapotát és viszonyait. Ha a magyarok törvénynyel

elismerték volna és biztosították volna a többi nemzetiségek

jogait, akkor a szászok és a románok a leghségesebb küzd
társaik lettek volna a pánszláv törekvések ellen, ha ezek csak-

ugyan léteznek."

„A németek számukat tekintve, sokkal jelentéktelenebb

elemet alkotnak, hogy sem alapja lehetnének ilyen politikai

kombináczióknak. Ellenben a magyarok és a keleti románok
egy ers és tartós vár alapjai lehetnek a világ és Európa szabad-

ságának érdekében a i)anszlavismus ellen. Mind a két elem, —
a magyar, mely eredetét a sémi népcsaládból veszi s a keleti

román, melynek eredeti hazája Itália, Kurópa keletén teljesen el-

van szitíeüilve. ügy áll, mint egy sziget a nagy szláv tengerben,

csupán egy keskeny földnyelvvel összekötve nyugaton Német-

országgal. A mily igaz, hogy csak e két nemzetnek és a kí»ztök

lakó szászoknak holttestén át foghatnak kezet a keh'ti szlávok

az északi és déli szlávokkal, hogy niegval(jsítliassák az egyete-

mes szláv birodalmat, — ép oly igaz, hogy csak egy szabad ma-

gyar állam s ezentúl Keleten még egv ersebi) román állani

megalapítása s Némelországgal való kajicsolala állal \v\\o\ ária!
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matlamiá lenni a panslavismust. A magyarok és a románok

készek is e hivatás teljesitésére, mint p]nrópa keletén a civilizált

népek elrsei."

„A mi Magyarországot illeti, tény, hogy a magyar elem

ebben a királyságban teljes kompaktságra sehol sem jutott, —
(le ha egyszer belölrl tartósan konszolidálódhatik. hivatását aka-

dálytalanul i'ügja teljesíteni. Ellenben a keleti románok a régi

Dacia határai, azaz a Duna, Tisza és Dnieszter között a túlnyomó

többséget alkotják; hisz az egykori Daciában millió román
lakik szemben két millió háromszázezer magyarral, némettel,

szerbbel; a mi pedig a Dunai fejedelemségeket illeti, ott a népes-

ség kizáróan román. A magyarok az unióval, melyet a románok
és a szászok akarata ellenére erszakoltak ki. magokat ersíteni

akarták. De a magyar nemzet az unió eltt Magyarországon sok-

kal kedvezbb arányban volt szemben a többi nemzetiségekkel,

mint az unió után, a mennyiben Erdély ^Magyarországnak hozott

ugyan ötszázezer magj^art, de egyúttal másfél milli(') románt és

háromszázezer szászt is. Ez nyereségnek épen nem mondható.

Ennek a rosszul kiszámított lépésnek legels következménye volt

azon nemzetiségi háború, mely Erdélyben is kitört. Ugy látszik,

mintha a magyarok beismerték volna tévedésüket, mert k a

székelyeknek azt az ajánlatot tették, hogy költözzenek át Ma-
gyarországba. ^) Es ha ez meg fog tíirténni, a mi valószín, akkor

nyugati 1 )acia, különösen pedig Erdély, sehogy sem lesz megtart-

ható Magyarország számára, mert a székelység katonai szem-

pontból nyugati Daciában a magyarsáirnak legjelentékenyebb

eleme, st számát lekinlve isaz. Aztán Erdély földrajzi helyzeténél

fogva csak a Duna-fejedelemségekkelegyesítve juthat valamikor

kedvez anyagi helyzethez s a szász ipar termékei ma is csak a

fejedelemségekben találják meg piaczukat."

„Ebbl nyilvánvaló, hogy a jövendbeli önálló román állam

területe magában fogja foglalni az egész régi 1 >aciá1. Bukovinát,

IJessarabiát, melyeket erszakkal és igazságtalanul szakasz-

tottak el Moldvá1('>l s melyek természetszeren a román államhoz

') Maidit'scu ez állítása t»''vt's iiaiívítása az lS4S-iki li-lejiitr-si ja-

vaslafiialc.
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tartoznak. A magyarok a mostanihoz képest kompaktabb, saját

fajtájú népességet kapnak s hogy elkerültessenek jövre a nem-
zetiségi küzdelmek a románok és magyarok között, rajta fognak

lenni, hogy a mennyire csak lehetséges, a székelyek példáját

követve, mind a két nemzetiség tagjai saját államukban kölcsö-

nösen kicseréldjenek. A békés és iparosszász nép pedig akként

biztosítaná nemzeti létét ebben az uj román államban, mint az

unió eltt. Magyarország, Horvátország, Szlavónia és Erdély nél-

kül túlnyomóan magyar népességgel, sokkal boldogabb és erö-

sebb lenne. Egy ily Magyarország véd- és dacz-szövetségben

Romániával és mindketten olyan összeköttetésben Németország-

gal, a mint a szeptember 29-én benyújtott Memorandumban
kifejtettem, biztosítaná Európa Keletét a panslavismus ellen és

megszerezné Németországnak a szükséges befolyást, mely öt

megületi, egész a Fekete-tengerig."

Miután a Duna-fejedelemségek török fenhatóság alatt

állanak, Maiorescu e fenhatósági kérdést ugy véh megoldható-

nak, ha a töröknek fizetett adót tkésítenék s e tkének meg-

felel összeggel aztán Románia függetlenségét a törököktl

megváltaná.

Hogy ezek a Dakorománia felálhtására vonatkozó tervez-

getések mindjárt a márcziusi napokban felvetdtek, ugy idehaza,

mint a román vajdaságokban, st az erdélyi kormányszék

tudomására is jutottak, az a következ tényekbl tnik ki.

Puchner fhadparancsnok márczius 30-án bizalmasan meg-
kiildötte Teleki koruiányzónak, Timoni bukaresti osztrák konzul

jelentését, melyben az Puchner tudomására hozza, hogy a fran-

cziaoi'szági, fleg pedig az ausztriai legújabb események Buka-
lestbea is nagy mozgalmat idéztek el, melyet a Parisban

nevelkedett ifjú boérság vezet. E mozgalmakiuik kitzött czélja

nem más, jnint az összes román nemzet egyesülése és egy egy-

séges román birodalom alapítilsa Hibescu fi'jedelem fnöksége
alatt (Ijásd a krajovai Memoraudumot). A fejedelem ez ügyben

ugy neki, mint az orosz konzulnak kikérte tanácsát s bizlosilotla

is ket, hogy e tervet magától nemcsak elutasította, desztíiuléka

aiuiak koholóit cl is fogatni. Az (U-osz konzul ezt azonban nem
ajánlotta, hanem azt a tanácsot adta, hogy az ellenzék xezéiél
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hivassa magához s értesse meg vele, hogy e terv megvalósítása

Török- és Oroszországtól függ s hogy ez utóbbi semmi ilyen irá-

nyii mozgalmat meg nem fog trni. Timoni konzul a vajda ismé-

telt biztosításai után is azon nézetének adott kifejezést, hogy oka

van a vajda tett nyilatkozatának szinteségében kételkedni.

Pnehner mindezt azért közli a kormányzóval, mert nézete

szerint ezek Erdélyt már csak azért is közelebbrl érdeklik,

mert lakosainak legnagyobb része román s ennélfogva a vajda-

ságokból érkez emissariusok és felhívások ide haza nagyon
káros hatást gyakorolhatnának az oláhságra. A nyert értesítés

alapján a kormányzó feladata lesz 0I3' eszközökrl gondoskodni,

hogy bármi is történjék a román vajdaságokban, az idevaló

románság a felkelésre való csábítástól megóvassék. A maga
részérl a határszéli állomások katonai fnökeihez s7Ágovú uta-

sításokat küldött, hogy az Oláhországból bejövökre szigorúan

ügyeljenek. Azt is szükségesnek tartaná, ha a polgári kormány-
zat a kedélyeket és a közvéleményt nyugtalanító hírek terjesz-

tit s azokat, kik a néphez lázító beszédeket tartanak, letartóz-

tatná és szigorúan megbüntetné, mert az ilyen beszédeknek

gyakran elre be sem látható rósz következményei szoktak

lenni,

A brassai királybíró május 1-rl jelentette a kormányzó-

nak, hogy Oláhországból a fejedelem üldözése ell többen Bras-

sóba menekültek, A menekültek ellen az a gyanú, hogy az ide-

való román népet fel akarják bujtogatni. Többnyire álnevet

vettek fel, de van köztök olyan is, a ki saját nevét viseli. Ilyen

líoman Konstantin erdélyi születés egyéniség, ki Oláhország-

ban tanító volt. Azt beszélik róluk, hogy tervök a régi dák biro-

dalmat visszaállítani. Egy másik jelentésében írja, hogy a

napokban Oláhországból három álnev emissarius érkezett

Brassóba, a kik most Szebenen át a balásfalvi gylésre akarnak

menni, szavaikl)ól kivehetleg azért, hogy a ronuln népet a haj-

dani Dacia visszaállítására buzdítsák. Május ö-rl a brassai

rendrbiztos jelentése alapján írja, hogy oda egy .h)nescu Mik-

lós nev utas érkezett, ki mint emissarius megelzen Csehor-

szágban is járt és most a balásfalvi gylésre akar menni, mint

maga mondja. Május 11-iki jelenlésében pedig azt írja, hogy
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Dacia visszaállításának híre nem a moldvai menekültektl szi-

várgott ki, hanem egy kalugertöl és egy Oláhországból jött

romántól, a mely utóbbi több évvel ezeltt Erdélybl vándorolt

ki s ott mint tanító élt s a ki most két hónapi szabadsággal

haza jött (Laurian Trebonianu). Ez nyilvánosan is beszélt

Dacia visszaállításáról.

Hogy min titkos gondolatok és rejtegetett reménységek

fzték a romániai forradalmárokat az osztrák poUtikához s hogy

min volt lényegében a viszony köztük és az erdélyi románok

között, igen érdekes világot vet arra az elzött bukaresti forra-

dalmi kormány egyik tagjának, Golescu Sándornak Ghicahoz

írott egyik levele^) : „Nagy jelentség dolog Ausztriára, hogy a

birodalmában lakó többi nemzetek között elismerje a negyedfél

milliónyi román nemzetet is, amely nemzet a császári alkotmá-

nyos kormányzat alatt felvirágozván, a román fejedelemségek

rokonszenvét is feltétlenül Németország részére fogja vonni. Én
mindig azt tanácsoltam az emigránsoknak, hogy kérjék Bécsben

Erdélyben való honossá tételöket s így vagyonuk a fejedelem-

ségekben biztosítva lesz, valamint személyök is. Meg vagyok

gyzdve, hogy ha a romanismus újra születik Ausztriában,

nem fog elveszni a fejedelemségekben még úgy sem, ha az oro-

szok örökre ez országokban is maradnak. Ezért azt hiszem, hogy

a román nemzetiségi kérdés Ausztriában egyúttal az élet és

halál kérdése ránk nézve is. Ez okból arra ösztönöztem minde-

niket, hogy ne távozzanak el Erdélybl, Bánátból, és Bukoviná-

ból, mert Ausztriának azonos érdekei lévén velünk, nem üldöz-

het minket.'"

„Mindebbl azonban ne következtesd, hogy én dobbal hir-

detem Ausztriával való egj'esülésünk szükségét. Azt is tudom,

hogy, a mit a hírlapokban írnak, azért nem lehet minket fele-

lssé tenni; de azt sem szeretem, hogy még a hírlapokban is

sokat és nagyon nyíltan beszéljenek a fejedelemségeknek Ausz-

triával való egyesülésérl. Hogy Maiorescu mit csinált, az titok

és ha nyilvánosságra is kerül, desavoualhatunk egy ügynököt,

— st mi több, én is minden utasítás nélkül abban az iránvbaii

'^ .Aiiiintiri din |iiili(»^i('. H,"). »'"M k<)V. liip.
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dolgozlani. mint <"», mert láttam, liocry csak íj^y keltlietjük lel s

vonhatjuk magunkra Németország figyelmét. Lépéseket kell

tennünk, hogy megnyerjük Ausztriát az erdélyi s bukovinai

románok számára. Es meg kell e hajlandóságot nyernünk azért,

hogy biztosítsuk a fejedelemségek nemzeti létét

Ne hidd, hogy

sok politikai rendszer áll elttünk. A románság három hatalom

között van felosztva. Azok, kik Bessarabiában vannak, csekély

érintkezésben vannak a többiekkel, de a kik az osztrák biroda-

lom egy részét alkotják, többszörös viszonyban állanak az otto-

mán birodalomban lakókkal. Ha fel fog a romanismus Ausztriá-

ban virágozni, nem fog elveszni Törökországban sem és vice

versa. Hát miként lehetne, hogy egyik ne érdekldjék a másik-

nak nemzeti fejldése iránt? Az ausztriai-bélieknek politikája,

hogy mentl jobb lábon álljanak az udvarral azért, hogy a

magyarizmustól megszabaduljanak. A Törökországban lakóké

pedig az, hogy mentl jobban éljenek a szultánnal, hogy meg-

szabaduljanak a slavismustól. Összes mvészetünknek abban

kell nyilatkoznia, hogy megmutassuk a törököknek, hogy men-
tl jobban fogják támogatni a mi nemzeti fejldésünket, amiál

biztosabban számíthatnak reánk, mert egyedül csak az kény-

szeríthetne ai-ra, hogy magunkat az osztrákok kezei közé adjuk,

ha lehetetlen lenne nemzetiségünket megrizni a törökök segít-

ségével. Különben is a románok é.<? németek között már jelle-

mök természeténél fogva nagj' az ellenszenv és ha Törökország

ers és szabadelv hatalom lesz, az osztrák románok könnyeb-

ben focrnak Konslantiná]iolyba jönni, mint Bécsbe s ha mi ki

fogunk fejldni és hatalmasok leszünk, P>dély könnyebben

hozzánk jön, mint mi fogimk Erdély közvetítésével Ausztriával

egyesülni."

E politika vezérgondolata: Ausztriát rábírni, hogy a biro-

dalmában él románokat egyesítse egy külön autonóm tarto-

mányban, abban a reménységben, hogy ily módon magához

foL'ja vrmni a i-omán íejedelemségeket is. st eLryenesen fel is

ajánlani ez ut()bbiakat, azért, hogy Ausztria könnyebben telje-

sítse az eshetleges nagy nyereség fejében az osztrák románok

kívánságait. ..Az egyesülés kérdése — írja Balcescu (iolescu
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Sándornak Parisból 1850 márczius 4-röl — nagyot haladt és

tetemesen egyszervé lett. Oláhország és Moldova egyesülése

az egész világtól elfogadott tény. Tény még az oroszok szemé-

ben is és megvalósulása nem késhetik. Ausztria románjai a

márczius 4-iki alkotmány alapján együttesen és nagy hévvel

követehk, hogy egy 3 és félmilliónyi nemzettestbe egyesíttesse-

nek s elbb-utóbb el is fogják ezt érni. A midn tehát egy négy

milliónyi és egy negyedfél milhónyi románságból álló két nagy

csoport lesz majd egymás mellett, ki akadályozhatná meg, hogy

ne egyesüljenek." ^j

Ha a román publicziszták és történetüók az itt felsorolt

adatok ellenében is tagadnák azt a valóságot, hogy az 1848 49-ki

román nemzetiségi vezetk szemei eltt végezel gyanánt Dako-
romania felállítása lebegett s hogy tökéletesen igaza volt a

magyar publiczisztikának és történetírásnak, mikor mintegy

ösztönszeren mindjárt kezdetben úgy ítélte meg e törekvéseket,

mint határozottan irredentistikusokat, világosan kitnik Maio-

rescu Jánosnak azon levelezéseibl, melyeket fia, Titus épen

most tett közzé a „Convorbiri Literare" czim folyóirat január-

áprilisi számaiban.

Ismeretes dolog, hogy 1848 augusztusában a kir. kormány-
szék a feloszlatott román nemzeti komitének egyes tagjait

Szebenben veszedelmes bujtugatásaik miatt elfogatta. Ez alka-

lommal kezeibe igen érdekes és tanulságos levelezések estek,

melyeket egy, a román mozgalmakkal rokonszenvez szász író

is a következképen jellemez: „Az átkutatott iratok között

talált levelek semmi kétséget sem hagynak fenn az iránt, hogy
az erdélyi oláhok rendzavarásai az oláliországi forradalmi propa-

ganda bujt()gatásaib(')l és dakoromanistikus álmadozásokból

származtak s nem a császári ház iránt érzett h vonzódásuk-

ból." '0 Az ekkor lefoglalt iratok az ötvenes években a volt

erdélyi guberniiun levértárából a Comité többi irataival együtt

eltntek. Mikor ISIU-ben az erdélyi cs. kir. helytartóság levél-

') Jón (rlticd : Ainiiiliii din jnihefíie -17t). I.

=*! Ku'/rn Frii-ilriifcis : ,lnsc|.li IJ.'iI.mk v.m Scliailn-'in-. II. kni.

00 t'.l. 1.
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tárát Nagy-Szebcnbl visszavitték Kolozsvárra, a visszaállított

kormányszékhez, már nyomuk sem volt. A dákoromán üzel-

meket Icirinkább (iolescu Sándornak egy Maiorescuhoz irott

levele igazolta. A román írók e levél létezését egyenesen tagad-

ják s azt állítják, hogy azt a magyarok csupán a román moz-
galmak kompromittálására költtitték. Hogy az igazság a valóság-

ban nem így van, az kitnik Maioreseunak a Convorbiri Lite-

rare 1898 januáriusi számában közzétett egyik levelébl.

„Lauriant — írja Maioresc-u e levelében Golescunak — augusz-

tus 6-án Szebenben elfogták. En is jelen voltam és tiltakoztam

ez ellen. Pesten engemet is majdnem becsuktak. Egy leveled a

magyarok kezébe esett s abban te minket csúnyául kompromittál-

tál. E miatt már te sem járhatsz biztosan Magyarországban.

Álnév alatt szerezz magadnak egy franezia útlevelet."

Hogy ezt a Dakoromaniát nemcsak osztrák, de orosz segít-

séggel is tervezték, kitnik ugyancsak Maioreseunak egy másik

levelébl. .,Oroszország minket egy, a Tiszáig terjed román ki-

rálysággal kecsegtet, jnely orosz viczekirály kormányzata és

védnöksége alatt állana. Igazi czélja azonban az, hogy minket

kezei közé kerítve, egyesítsen a horvátokkal s aztán ily úton

elérjen egészen az Adriai tengerig." A román forradalmi politi-

kusok Bukarestben nagyon jól voltak értesülve arról, hogy az

orosz politika Ausztriát mindenben kész támogatni, de azt is

tudták, hogy csak azért, hogy az neki Tönikországgal szemben
szabad kezet adjon Keleten s hogy Ausztria ne hogy kiszorítva

Olaszországból, a Duna-fejedelemségekl)en keressen magának
elvesztett olasz birtokaiért kárpótlást. Maiorescu és társai azért

vetették fel a frankfurti gylésen jelen lev osztrák miniszterek

eltt az osztrák l»irodalom védszárnyai alatt áll('» Uakoromania
eszméjét, mert azt hitték, hogy ha ez megvalósul, akkor örökre

mentve lesznek az oroszoktól. ..Tegnapeltt a j)arlamen1 elnöké-

nél, ílagern-nél voltam, — írja (iolescunak Frankfurtból sep-

tember 26-án Maiorescu— s leírtam a mi ügyeink szomorú álla-

I)()tát s kértem Németország közbenjárását. Hogy kellemesebbé

tegyem ügyünket, azt javasoltam, hogy az olasz békébe vegyék
be a vajdaságok dolgát is, azaz Ausztria hagyja oda Olaszorszá-

got és egvesítsc Pukcivinát. .Moldovát. Oláhoiszágot és Erdélvt
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egy román királyságban egy osztrák fejedelemmel és Német-

ország védnöksége alatt. Gagern szavaimat feljegyezte s azt

mondotta, hogy rögtön a fherezeghez megy s beszél vele ez

ügyben. Ezek után Schmerlinghez mentem, a ki jelenleg ideig-

lenesen a külügyeket vezeti. Neki is elmondottam ezeket. Meg-

ígérte, hogy elterjeszti a minisztertanácsban, de kért, hogy

írnék neki a mi politikai állapotainkról egy Memorandumot."

„Ma éjjel végeztem be a Memorandumot — írja két nap-

pal késbb. — E Memorandumban két dolgot kérek : a) a közép •

ponti hatalmak részérl gyors közbelépést a mi ügyünkbe ; 6)

hogy a román ügyet hozzák kapcsolatba az olasz békével és

pedig a következ alapon : Bukovinát, Moldovát, Oláhországot,

Erdélyt egyesítsék egy román királyságba s adjanak fejedel-

méül egy osztrák íoherczeget s helyezzék Németország védnök-

sége alá. Megmutatom, hogy mily könnyen meg lehet csinálni

s hogy mekkora haszon fog abból származni az egész Európára,

a keleti kérdésre, fleg pedig Németországra. A Memorandmn-
ban hivatalos jelleget adok magamnak s azt módom, hogy nem-

csak kormányom, de az összes románság képviselje is vagyok.

Engedje meg a románoknak, hogy a székelj'ek helyébe, a kiket

most Magyarországba hívnak a magyarok, Bánátból és Magyar-

országból letelepedhessenek Erdélyben és a fejedelemségekben.

;Mikor ezeket szóval eladtam, tetszett a minisztereknek és

a képviselknek. Majd elválik, hogy mit szólanak most az

íráshoz.'"

..A Memorandumot — írja október 1-rI, - - melyet átadtam

a minisztereknek, újra átdolgozva, megrövidítettem. így is két

és fél srn írott ivet tesz ki. A Dniesztertl Magyarországig

terjed nagy román ki i-ályság kimaradt belle. Schmerling kiván-

ságára csak Moldováról és Oláhországról beszéltem benne.

Azt tanácsolta nekem, hogy egy nagyobb királyság tervét és

felállításának nKxlozatail bizalmas kozlésképen adjam át neki.

mert a Memojanduin hivatalos jelleg."

Az itt eladott kétségtelen hitelesség adatokból teljesen

kiviláglik, hogy az IS4S 4í)-ki román mozgalmak vezérfértiait

nem az általok annyit liánytorgatott dinasztikus h.ség állította

szembe a maf.;yaisággal, hanem azon gondolat és vágy, hogy az
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osztrák liatalom segítségével sikeiülni fog nekik megvalósítani

álmodozásuk táiiryát, a Dniesztertöl a Tiszáig terjed Dáko-
románját. Az unió, mely egységessé és közhiedelem szerint erssé

is volt hivatva tenni a magyai- államot, útjában állott ennek a

Dakoromanianak épen úgy, mint aczentralis és absolut egj'séges

osztrákbirodal( unnak s ezért volt egyaránt gylölet tárgya úgy
románok, mint a szászok eltt. Les extrémes se touehent.

Ks valóban osak a gylölet volt az egyetlen köz('»s kajutcs, mely

e két igazán ellentétes végletet egy akezi(')ban rövid ideig egye-

sítette. A késbbiekben rá fogok minden egyes esetben mutatni,

hogy a Dakoromania fantasiiiagoriájaután induló i-ománságmint

távolodik el az események folyamán merészen kitzött nagy
czéljaitól s lesz egyszer eszközzé a bécsi reakezió kezében,

keseren csalódva és meiícsalatva.



IV.

Az unió kimondása.

Teleki kormáníjzó látogatdna Xagy-Szebenheii. Beszélgetése a nála tif^ztelgo

szász küldöttséggel. E beszélgetés elferdített változata. A szászok ebben provo-

kácziót látnak. Hirlapi helyreigazítások. Tüntetések az unió ellen. A lipcsei

németek levele. Az alsó-ausztriaiak állásfoglalása az unió ellen. Glanz vissza-

térése Bécsbl. Bedeus unióbarát nyilatkozata. A balásfalvi küldöttség megér-

kezése Kolozsvárra. Az elzetes tanácskozások. Beszélgetés Wesselényi Miklós-

sal. A román küldöttség tisztelgése gróf Telekinél és báró Puchnernél. A királyi

propositiók. Az országgylés megnyitása. Közös nemzeti értekezlet. Boheczel a

románok nevében feltétellel fogadja el az uniót. Visszavonja feltételeit, de

délután Papfalvi Konstantin megiijitja. Wesselényi felszólalása. A románok

képviselve voltak az országgylésen az akkori éi-vénycs töi-vények keretén bell-

A szászok magatartása. Szász Károly beszéde. Az értekezlet eredmény nélkül

oszlik el. Sciimidt Konrád megérkezése. A szászok külön értekezletet tartanak.

Gooss imlitványára elfigadják az uniót. A május HO-ki országos ülés. Roth

Illés a szászok nevében elfogadja az uniót. Az unió kimondása. Kemény Dénes

beszéde. Schmidt Konrád válasza. A tömeg tüntetése Leményi püspök és

Schmidt Konrád mellett. Unió vagy halál. Az unió bizottság megválasztása.

Az uniótörvény szövege. Küldöttség felségéhez és a minisztériumhoz.

Az országgylés határozata a szászok emlékiratát és a balásfalvi kérelmet

illeten. Az uniótörvény megersítése. A további eljárás. Hiányok. Az unió-

bizottság /'esten megkezdi mködését. Az insbnicki küldöttség kalandjai és a

kapott királyi válaszok. Saguna a választ átadja az uniobizottságyuik.

Május 2-áu Ti'h'ki kormányzó Nat>:y-Szebenl)i' iiu'ut, hogy

a székely katonaság s a nemzetrség számára kiosztandó fegy-

verek táruyáhan ineu-egyezésre jusson báró Vnchuer t'öhadpa-

raiicsiiokkal. Május M-áu a szász egyetem és Szehen város laná-

csa tisztelegtek a kormányzónál és ekkor közötte és a szászok

kíizíUt a kovelkezí") parhcs/.rd tolyt le:
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— Megállhatiiak-e az Unió mellett munieipiális törvé-

nyeink ?

— A mennyiben a közr)S ttményekkel megegyeztethetök.
— Megállhat-e a szász városok szerkezete úgy, amint van "?

— Az hiszem, többet fognak nyerni, ha nem fogják az uniót

ellenezni, mert ez már bevégzett ténynek tekinthet.

— Megmarad-e a német nyeh közöttünk a közigazgatás

nyelvéül ?

— A kormányzás nyelvének egynek, a magyarnak kell

leinii.

— S jót álle Nagyméltóságod, hogy a szász követeket

Kolozsvárott nem fogják bántani, ha az unió ellen nyilatkoznak ?

— A követ személye sérthetetlen.

A magyar források ebben az alakban adják el e beszélge-

tést. A ,.Siebenbürger Boté" azonban úgy adta elé a dolgot,

mintha a kormányzó a nála tisztelg szász küldöttséghez az

uniót illeten, minden különösebb erre vonatkoz() kérdés nélkül a

k("»vetkez szavakat intézte volna :

„Az uniót tényleg elre is bevégzett kérdésnek lehet tekin-

teni. A keresztülvitele tárgyában tanácskozó értekezleten a

szászok eladhatják szabadon kívánságaikat, de a kormányzati

ügyvitel nyelvének a magyarnak kell lenni s azonkívül ujabb

területi kikerekítések is lesznek. Egyébként, a ki ollenmond az

unió elvének, az aligha biztosságban fog maradhatni az ország

határai között."

A Szebenbl még az nap eltávozott kormányzó késbb
kénytelen is volt a Siebenbürger Bote-ban helyreigazítani elfer-

dített nyilatkozatait, de ez már nem használhatott semmit, mert

az unióellenes tüntetések — fenyegetésre magyarázván Teleki

állítólagos nyilatkozatát — még az nap délután megkezddtek.

Waldstein gróf chevauxlegers alezredes mellére tzött sárga-

fekete kokárdával sétált Szeben fterén s példája pillanat alatt

számos követre talált. Este a szinliázbaii líannicher .lakab

sárga-fekete lobogót tartva léjjott a színpadra, a hol tüzes unió-

ellenes beszédet tartott a tüntet közönséghez. Vajda Ferenez

és társai pediu még azon az éjjel kitzték a sárga-fekete lobog(')t

a városházának tornyára. Másnap })edíg, midn a fööi-séget fel-
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váltották, hatalmas kétfej sasos sárga-fekete lobogót tztek ki

a szász comes lakása eltt lev négy fenyfa mellé a ..Gott

erhalte" éneklése mellett. Május 5-én pedig Hann Frigyes jog-

akadémiai tanárt, ki a „Siebenbürger Boté" melléklapját, a

.,Transilvániá"-t meglehetsen miióbarát szellemben szerkesz-

tette, arra kényszerítették, hogy a szerkesztéstl visszavonulva,

helyét Rannicher Jakabnak engedje át. Május 7-én Schmidt Kon-

rád, Friedenfels Eugen a segesvári gymnasium igazgatójának,

Teutsch Györgynek társaságában Brassóba utaztak, hogy a

brassaiakat is rábírják az unió ellen való állásfoglalásra. Utazá-

suknak azonban nem lett semmi sikere. ]\íájus 10-én a szász

universitás Binder György püspököt, Lange Péter brassai sená-

tort, Wáchter Józsefet és Zimmerman József jogakadémiai

tanárt küldöttségben O Felségéhez Bécsbe küldötte, hogy ott „a

físászár eltt tolmácsolják az egész szász nemzet hódolatát, szán-

dékait, kivánatait és czélzatait az uj kormányzatnak megismer-

jék, a szász nemzet érdekeit ott képviseljék és az universitást a

tapasztaltakról értesítsék."

A kép kiegészítéséül csak még azt akarom megemlíteni,

hogy a lipcsei németek május lO-rl átírtak az erdélyi szászok-

hoz is, hogy a magyarokkal a szabadság érdekében fogjanak

kezet. Alsó-Ausztria ellenben O Felségéhez beadott kérelmében

azt kívánta, hogy az uniót, mint a pragmatica sanctioban ki-

mondott birodalmi egység veszedelmeztetjét, () Felsége létre

jönni ne engedje. Idközben Puchner titkárja, (ílanz is vissza-

érkezett Bécsbl, a honnan azt a hírt hozta, hogy O Felsége,

mikor szentesítette az unióra vonatkozó magyarországi törvé-

nyeket, ezzel mintegy ellegesen is beleegyezett abba, hogy az

(H'délyi országgylés is kimondja az uniót s azért az unió nem
csak bevégzett ténynek tekinthet, hanem minden unióellenes

küzdelem is egyúttal czélt tévesztett. A finom érzék s a

szászok (iltt nagy tekintélyben álló Bedeus József megértvén a

hozott hír nagy jelentségét, rögtíin sietett kijelenteni a „Siobon-

bürgcr B()t(!"-])an, hogy „niiután () Felsége a magyarországi

t("»rvény(ík megersítésével mintegy elzetesen is megadta hrle-

(ígyczését az unióhoz s miután a magyantk és székelyek már is

lintáro/jtttaii luellettc uvilatko/.lak, a maga részérl liatárt»/.(»ll:ui
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és nyiltaii az unió mellett nyilatkozik." Bedeus ez állásfoglalása

nagyban hozzájárult ahoz, hogy még a szebeni szászok is a ko-

lozsvári országgylésen május 29-én kevésbbé unió-ellenes han-

gulatban jelenjenek meg.

Az a küldöttség, melyet Leményi püspök vezetése alatt a

balásíalvi népgylés küldött Kolozsvárra, május 28-án érkezett

meg és még aznap összegyülekezett Leményi püspök lakásán

egy elleges értekezletre. Ez értekezleten többen nem tetszésök-

nek adtak kifejezést a miatt, hog}' a balásíalvi népgylésen sok-

kal több támadásban részesítették a magyarságot, mint a szá-

szokat. „Többen a románok közül sokkal jobban fel voltak

ingerive a szászok, mint a magyar arisztokráczia ellen — irja

Baritiu, ki maga is részt vett ez értekezleten^). — Ezek között

néhányan tiszta magyar nevelések voltak, mások meg össze

voltak házasodva magyar családokkal. A következ nap regge-

lén a vitatkozás annyira hevessé lett, hogy az elnökl püspök

visszavonult a mellékszobába, felkérve Barit iut, hogy csende-

sítse le valami módon a felizgatott kedélyeket." \'égre lecsende-

sedve, mindnyájan belenyugodtak abba, hogy a balázsfalvi

pontokhoz mintegy kiegészítésül egy szászellenes kérelmet csa-

toljanak. Elhatározták azt is, hogy mieltt a 120 tagból áll(»

küldöttség tisztelegne Teleki kormányzónál, Puchner királyi

biztosnál és Kemény Ferencznél, az országos rendek elnr)kénél,

sajói Dimka Pál és Baritiu látogassák meg az országgylés ki-

tnségeit: Wesselényit, Kemény Dénest, Szász Károlyt, Teleki

Domokost és végi Perényi Zsiízmondot, ki mint miniszteri biz-

tos voltjelen K(jlozsváro11 s iiifoiinálják ökel kíviinsriuaik t:ir-

gyairól.

Leííérdekesebb s a rouiánságtcU is legfontosabbnak tartott

beszélgetés Wesselényinél folyt, melyet Baiiliu a következ pár-

beszéd alakjában beszél el :

— Köszönöm uraim a látogatásukat, de én nagyon harag-

szom a romárujkra.

— Nagyon sajnáljuk, bán') ur, és szeretnk tudni haragjá-

nak okait is.

1) Tstoria Tr.insilvanii'i II. 1«.|. i:{7. 1.
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— A hazafiság teljes hiánya. Vajon Sagima püspök mit

érdemel ?

— Hogyan, báró m- ? — hiszen mi úgy ismerjük, mint tel-

jesen loyahs embert és erre vunatkozóan nagyon friss kelet
bizonyítékaink is vannak.

— Nem lehetséges. Hiszen hát nem ö hozott-e önöknek
Karlóczáról egy muszka zászlót s nem eskítette-e fel önöket

erre Balásfalván ? Ez árulás és lázadás. Mit érdemel tehát egy
ilyen ember? mondják meg önök, uraim !

Baritiu ekkor felvilágosította a bárót a zászlóról és a román-

ság oroszellenes érzelmeirl, rámutatva arra is, hogy az lapját,

a „Gazeta Transilvaniei'''-t épen oroszellenes magatartásáért

utasították ki az oláh vajdaságokból, hozzá tévén azt is, hogy
ha valaki Balásfalván orosz zászlót mert volna kitzni, a nép
verte volna agyon.

— Bravó ! Ezt már szeretem. — Ön mint hazafi beszélt

most

!

Még az nap délben tisztelegtek Teleki kormányzónál is, ki

eltt a románság kívánságait Lemény püspök tolmácsolta. A
kormányzó biztosította a küldöttséget, hogy sérelmeiket illeté-

kes helyre fogja terjeszteni, de egy kissé fölöslegesnek tartja a

románok aggodalmainak oly ers hangoztatását most, mikor a

régi válaszfalak az osztályok és a nemzetek között épen leomló

félben vannak. Puclmer báró pedig katonás rövidséggel a kö-

vetkez választ adta : „Köszönöm méltóságos püspök ur, és

legyenek meggyzdve, hogy Felsége egyaránt szívén viseli

a kormánypálczája alatt él népek mindenikének boldogságát

;

nekem pedig nincs más kötelességem, mint teljesíteni Felsége

parancsát".

Az országgylés tanácskozásainak sorrendjét megállapító

királyi propositiók a következk voltak :

1. A lemondott Jósika helyébe uj kanczellár választása.

2. Az elhall Dániel P^lek lielyébe királyi tábla-elnökvá-

lasztása.

3. Az unió.

4. Az úrbéri tei'hek nKígszntetése.

5. Az általános ad<'>k(">t('l('/.ettség kimoiulása.
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0. Tegyék tanácskozás tárgyává az Erdély legnagyobb

részét lakó románság helyzetét és hozzanak törvénytarról, tekin-

tettel annak polgári és vallásos szabadságára.

7. A c-ensurát megszntetve, hozzanak sajtó-törvényt

Régi szokás szerint a nyilvános közgylést megelzen
mindenik nemzet úgynevezett külön nemzeti értekezletet tar-

tott. Majd május '2\)-én folyt le az országgylés ünnepélyes meg-

nyitása. Az értekezletet a rendek elnöke, b. Kemény Ferenez

nyitotta meg. A megnyitó beszéd után megjelent a kir. kormány-

szék is és az értekezlet vezetését Teleki kormányzó vette át.

^Nlajd megérkezett a királyl)iztos, b. Pui-hner is, ki Felsége

nevében a megnyitó beszédet magyarul mondotta el, a mi leir-

hatatlan lelkesedést keltett.

A tanácskozást Kemény Dénes kezdette meg, szólani akar-

ván a királyi propositiókban kitzött sorrendrl, de a teremben

jelenlevk az uniót hangoztatták. IVilfy udvarhelyszéki követ

azt indítványozta, hogy alakuljanak át közös nemzeti értekez-

letté, a mi meg is történt. Kemény Dénes újra szót kért és fel-

olvasta a magyar nemzet tegnap tartott külön nemzeti értekez-

letén szövegezett unió-törvényt. A szászok azt indítványozták,

hogy a javaslatot elbb adják ad dictaturam, hogy a rendeknek

idejök legyen a javaslattal részletesebben megismerkedni. A
románok részérl Bohevzel Sándor, Hátszeg város követe az unió

feltételéül azt kívánta törvénybe foglaltatni, hogy a románság

tétessék az ország negyedik törvényes nemzetévé. A székelyek

részérl ílál Dániel illyefalvi kr)vet azt kívánta, hogy mieltt az

unió tárgyalásába belekezdenének, az országgylés a székely

határrséget alakítsa át nemzetrséggé.

Az elhaladott id miatt délben félbeszakították az érte-

kezletet és csak délután ö órakor folytatták. A székelyeket na-

gyon könnyen sikerült megnyugtatni, de Fapfalvi Konstantin,

Vajda-Hunyad k(")vete, nemcsak Boheczel Sándor indítványát

tette magáévá, hanem az oláh határreik helyzetének oly módú
megjavítását is követelte elzetesen, mint azt (Iái Dániel kívánta

a székely határrökre vonatkozóan. Fkkor Wesselényi felállott

és eladta, hogy ha az unió kimondat ik, akkor mindazok a pa-

naszok, melyek njmán részrl felhozattak, magoktól fognak
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megsznni, A románságot azért nem szükség negyedik törvényes

nemzetnek nyilvánitani, mivel az uj alkotmány nem a külön-

böz nemzetek kasztszer egyenlségén, hanem az egyéni jog-

egyenlségen és a szabadságon fog felépülni s így az állam minden

polgára vallás és nemzeti különbség nélkül egyforma jogban és

szabadságban fog részesülni. A románok ezzelmegnyugtatva érez-

vén magukat, feltételeiket visszavonták és beleegyeztek az unió

minden elzetes feltétel nélkül való kimondásába. A román nem-

zetiségi történetírók és publicisták azt mondják, hogy az unió-tör-

vényt azért nem tarthatják érvényesnek, mert arra a románság,

mint nemzet nem folyt be s így az közremködése nélkül jött

létre. A románság a balásfalvi határozatok értelmében csakugyan

nem volt képviselve ezen az országgylésen, a mint hogy jogilag

és tényleg Erdély akkori alkotmánya szerint nem is lehetett. Er-

délyben a törvényhozó testületnek másnem összeállítása köz-

jogilag teljesen lehetetlen is lett volna, mivel az összeállításról

megelz törvényben gondoskodva nem volt. A balásfalvi nép-

gylést pedig semmiféle közjogi fikczióval sem lehet törvény-

hozó faktornak tekinteni s így annak határozatát egy új törvény

meghozatalánál irányadónak vagy köteleznek tekinteni. A ro-

mánság azonban ez országgylésen Erdély akkori alkotmányá-

nak keretén bell igen is képviselve volt, mert részt vett benne

Lemény gör. katli. püspök, a román nemzetiség Boheczel Sán-

dor, Hátszeg város és Papfalvi Konstantin, Vajda-Hunyad köve-

tei, st e két utóbbi egyenesen a román nemzet nevében is be-

szélt s nyugodott bele aggodalmaik eloszlatása után az unióba.

Voltak a királyi hivatalosok között is román nemzetiségek, st
tervbe volt véve Sagunának is, mint regahstának meghívása, a

mi csak azért maradt el, mert a Bécsbl Innsbruckba távozott

felségtl a meghívó levelet kés volt kieszköztihii.

A szászok közül Szászvárosszék követe az unió feltétlen

eUngadásu inclletl nyilatkozott. íírassó és Szász-Sebes k('>vetei

is az imi(') mellett nyilatkoztak, de csak feltcti'lckkt>l, melyek a

következkbe voltak összefoglalhatók: Az uni(') uimu lógja érin-

teni a pragniatica sani-1i(')t. A szászok külön niunicipinnia a

szászföld terleli épségével (egyetemben feninarad sértetleníil a

németnyelv eddigi használatával együtt. 1 la e föltételeket el
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nem fogadnák, akkor óvást fognak jelenteni a meghozandó tör-

vényczikk ellen. A helyzetet bonyolultabbá tette az is, hogy

Szeben követe még nem érkezett meg az országgyíílésre. A ren-

dek azt akarták, hogy az uniót feltételek s ellenmondás nélkül

egyhangúlag fogadja el az egész országgylés. Wesselényi és

Zeyk a kapaeitáció minden eszk(»zét megkísértették, hogy a szá-

szok visszavonják feltételeiket. Megígérték, hogy a szászok min-

den kívánatát pártolni fogják az összeülend közös magyar or-

szággylésen, csak ne gördítsenek akadályokat az unió elé.

„Erre Szász Károly emelte fel szavát — irja a szemtanú

Kvári László') — Este volt már. A terem közepén elnyúló zöld

asztalon néhány gyertya. Az asztal jobb oldalán végig a ma-

gyar, a balon a szász követek, mind csak fennállva. KörühUtük

és a karzatokon töméntelen hallgatóság feszülten várakozott . .

.

Szász Károly beszélt ; széles mellének rezg szavai elárulták,

hogy a szó szíve melegén jön át. Nem használt. A szász köve-

tek hallgatának. Hangja emelkedni kezdett. Hogy látá, mikép a

pusztában beszél, szenvedélyes kezekkel üté fel a történet azon

lapját, melj'en meg vagyon irva, hogy a szászokat I. Cieyza ma-

gyar király jókedvébl hívta be, mint olj^anokat, a kiknek hon-

ját a kiáradt tenger feneke alá borította. Felhányta, hogy gyö-

nyíír alkotmánpikat H. András magyar király kezébl nyerték.

Megemlítette, hogy ket azon magyar korona tette boldog hely-

zetükbe, melylyel most egj^eslni nem akarnak. St tovább

ment; szenvedélyében szemökre lobbanta, hogy azt a földet, a

mit a magyaroktól kaptak, most el akarják szakasztani s azon

pénzt, mit e föld terem, a magyarok ellen ármánykodásra és

bujtogatásra használják".

Szász Károly beszédének hatása alatt oszlott el az érte-

kezlet, a nélkül azonban, hogy a szászok határozott ígéretet tet-

tek volna az unió feltétel nélkül való elfogadására. Idközben

megérkezett Szeben követe, Schmidt Konrád is és a szászok

még aznap, kés este külön nemzeti értekezletet tartottak. Ez

értekezleten Gooss Károly a következ indítványt tette : Tekin-

tettel arra, hogy a magyarok a dolgok természete szerint, de meg

') Erdriy tört.'-nete 1848-49-ben. 45. 1.
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a nemzeti ülés szónokainak határozott nyilatkozatai szerint is,

hajlandók és készségesek a szászok nemzeti jogait érintetleaül

hagyni, a szász kerületek követei a legközelebbi ülésen jelentsék

ki, hogy az unióba beleegyeznek azon reményben és szilárd hit-

ben, hogy a magyar nemzet és felsége, a szászoknak a termé-

szetjog s a positiv törvények biztosította nemzeti és municipiahs

jogait csorbítatlanul fogják hagyni.'" M Ez indítványt az értekez-

let elfogadta és másnap a szászok azzal az elliatározással jelen-

tek meg az országos ülésen, hogy az imiót elfogadják.

A május 30-iki országos ülést a kormányzó nyitotta meg,

ki a kir. leirat 3 els pontját tzte napirendre. Elsnek Wesse-
lényi szólott, felhiva a rendeket, nyilatkozzanak : elfogadják a

magyarországi VII. törvényczikk értelmében az Uniót ? Szász

Károly után Kemény Dénes szólott, azt mondván, hogy most
már nem mint Erdély, hanem mint Magyarország polgára kéri

a rendeket, hogy ha nem is engedik meg, hogy valaki az miió

mellett beszéljen még, de engedjék meg, hogy ha valaki óhaj-

taná, hát ellene szólhasson. Mély csendesség lett és minden szem
a szász követekre irányzódott. Ekkor a mély csendesség köze-

pette felállott az unió-barát Brassó követe. Eótli Illés és a követ-

kez beszéddel az unió mellett nyilatkozott

:

„Tekintve, hogj- a magyar és székely nemzet Erdélynek Magyar-
országgal való egyesülését nemrsak közönséges szótöbbséggel, hanem a

leglelkesebb, legihletettebb egA'otértéssel, leghbb nemzeti óhajtásuknak

ünnepélyesen nyilvánították ; fontolóra vévén továbbá azt, hogy ez értelem-

ben a jelen országgylés által hozandó törvényjavaslat csakis (J felsége,

szeretett fejedelmünk és királyunk, ki egyszersmind osztrák császár, ke-

gyes helybenhagyásával mindnyájunkat kötelez törvéuyuyé váland ; végre

azon kötelességszabta tekintetbl, hogy Erdély a fennálló alaptörvények

szerint Magyarország koronája kétségtelen tagja. kiUdöi nevében a Prag-

matica Sauctio fenmaradásával létrehozandó l'niót Magyarországgal, pár-

tolja; fenntartja azonban nuigának, hogy az Unió mikénti végrehajtására

kinevezend országos bizottság kebelébon és a magyarországi köztis ország-

gylésen a szász nemzet törvényeken alapuló jogai, nemzetisége, anya-

nyelve, politikai területe épségben tartása iránt kivánatait egy „Emlékirat-

ban elterjeszthesse s egyszersmind azoknak méltányos tekintetbe vételét

reméli."

') Aiutliche Actenstücke, IjetrelVend die Verhandlungen übor ilii-

l nion Sieltunbürgens mit dem Konigreich l'ngarn, liernuinnstadt IS^m. I
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Róth Illés e szavainak elhangzása után helyeslésök jeléül

az összes szász követek felállottak s az egész terem : kru'etek és

közönség: éljen az uniói éljenek a szászok! kiáltásban tört ki.

..Berzenczi^v, Marosszék kr»vete — irja a szemtanú Kvári
László *)— a terem ablakait felnyitja; a lent maradt sokaságnak

tudtára adja, hogy a szászok pártolják az uniót. Az oromriadás

az egész városon végig memiydörög. A nép ezrenként tódul a

terem alá. Élteti a szász követeket s látni kivánja. A szász köve-

tek az ablaknál megjelennek. Künn a tetszés jelei hangzanak.

A nép éljenzése itt is felvillanyozza a termet, az unió éljenzése

itt is kitör ; kendö-lobogás, kardesörgetés vihara kel újra fel.

Urhdzi, az „Unió" zsebkönyv szerkesztje a pesti küldöttség lobo-

góját elragadja, a trón és király képe eltt azt meghajtván, ki-

tzi a trón állványára. Éljen a kiráh' I e szavakban 1()r ki ismét

az öröm."

Ez alatt a kormányzó, mint ehiftk hatái-ozatilag mondja ki

az unió egyhangú elfogadását. Majd nagy nehezen a zaj Iccsilla-

pulása után szóhoz jutott Kemény Dénes is. Az unió áldásait

magasztaló beszédében megemlékezett az unió ellen folytatott

bujtogatásokról is. „Amannak az uniónak ellenei is. Meg tudnék

nevezni önök eltt egy olyan embert, ki a míg tisztvisel volt,

sajtolta, kínozta a népet, kinek arisztokracziai dohfe a legbor-

zasztóbb szélsségekbe ment s ki most a körülmények változtá-

val a néj) zekéjéhez súrlódik s a nép emberének mondja magát.-')

Van földesm*, a ki csak hónapok eltt zsarnoka volt jobbágyai-

nak ;
•') van ügyvéd, ki hatalmasan tiltakozott a most már életbe-

lépett kérdések ellen. . . . Ezen emberek az oly honfit, ki azt

mondta:* menjünk alkotmányos utón, a tisztátalan szándék s

tespedni akarás minden gyanúsításával illették. Tnie, egy hirla-

pot mutatok fel önök eltt, mely közelebbrl jött Szebenbl —
(a Transilvania legújabb számából felolvasott egy részletet,

melyben az író azt indítványozta, hogyha a magyarok ersza-

kolni fogják az uniót, tegyenek úgy, mint a horvátok : ne fogad-

') Erdély türténete 1848—49-hen. 17. 1.

*) Xopcsii László volt liunyatlnicjü^yei föispAn.

^t A ln'fd^'ott Af/Av/s Fli'irii'm zsiiki liii-tokns ós iÍL''yv(''(l.
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ják el a minisztérium rendeleteit.) Ez, uraim, bnös egy mondás.

De megvagyok gyzdve, hogy ez, amit felolvastam, legfeljebb

egy rideg újságíró agyszüleménye s nem vonatkozik a szász

nemzetre."

A szász képviselk közül az uniónak legmakacsabb ellen-

zje, Szeben követe, Schmidt Konrád volt s ez Kemény Dénes
szavaitól találva érezve magát, szükségesnek vélte mintegy ön-

igazolásául a következket válaszolni

:

,3Iit báró Kemény Dénes a bujtogatásokról mondott, nem
veszem magamra. Hogy jelesen a szász nemzet kebelében volt

ellenszenv az unió iránt: tagadhatatlan ; de ennek oka némely
hírlapok izgató eljárásában keresend. En tisztelem a sajtó-sza-

badságot, de szintén megvallom, az unióra nézve rósz követke-

zései voltak. Nálunk az itteni hírlapok nyomán oly hírek keren-

gettek, mintha itt a szólásszabadság és személybátorlét veszé-

lyeztetve lenne. Én e híreknek nem adtam hitelt, mit azzal bizo-

nyítok be, hogy itt vagyok. Küldimnek, megvallom, voltak s

talán még vannak most is aggodalmaik. De miután értesülni

fognak, hogy a tek. rendek mily nagy részvéttel fogadták nem-
zetemnek Brassóvidék által eladott kivánatait, reménylem,

meg fognak sznni az aggodalmak. Több szószaporítással nem
akarom a figyelmet fárasztani, csak azon óhajtásomat nyilvání-

tom, hogy az unió, melyrl ez ünnepélyes órában tanácskozunk,

st a melyet már el is fogadtunk, szolgáljon az egyesült kél

testvérország boldogságára.

"

Az egész gylés Schmidt e nyilatkozatának mintegy mél-

tánylásául, annak meghallgatása után felállott és éljenzésben

tört ki. Ez alalt lent az utczán áll(') tömeg is értesült Schmidi

hazafias nyilatkozatáról és nemcsak zajosan éljenezte, hanem
azt is kívánta, hogy Lemény püspökkel együtt jelenjék meg
soraiban. A gylés az önim és lelkesedés ilyen zajos tüntetése

közölt oszlott el az unió kimondása után. Mihelyt meglátta a

lelkesült tömeg a Hedoul-épületbl kilép Sclindt Konrádot és

Ix'inény püspököt: éljen Lemény püspök! Éljen Schmidt Kon-
rád ! kiáltással - vállára emelte ket. Schmidt engeilve a köz-

kivánsi'innak, kijelenlotle, hogy nemcsak ö, de hite szerint, a tör-

téntek után, küldi is párlnliii fogják :i/, uniót. Lemény püspököt
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székre ültették s úgy emelték a magasba, hol megáldotta az

uniót és mélyen megindulva, kítszönte meg ezt a megtiszteltetést,

mi személyében a román nemzetet érte. Ha volt az miió ellen

bujtogatás — monda — az nem a román nemzet, hanem csak

egyesek részérl történt. Míg a püspíik és Schmidt Koiu'ád be-

széltek, valaki zászlót adott kezeikbe. E zászlók i'eliratii vélet-

lenül e jelmondat : Unió vagy halál ! volt. A sziisz és román
nemzetiségi írók nagyon sokat csrik-csavarják e jelszót, hogy

úgy tüntessék fel, mint halálos fenyegetést mindazok ellen, a

kik nem akarták az uniót, holott ez nem fenyegetés volt, hanem
csak egyszer felkiáltás, sem több, sem kevesebb, mint az isme-

retes : Roma o morte ! „Ez a fanatizált tömeg — mondja Bari-

tiu — épen így írhatta volna fel egy zászlóra vagy táblára a kö-

vetkez mondást is: „Nekünk törvényünk van s törvényeink

értelmében ez ország autoiKimiájának mecr kell halnia, — de mi
azt akarjuk, hogy ezt a halált egy román püspök s vele együtt

egyik barátja, a szász ügy^-éd, Schmidt Konrád proklamálja !" —
Igazi iróniája az emberi sorsnak ! Szegény rí^nán püspíik I Téged
nem ragadtak meg, hogy kidobjanak az ablakon, minta hogyan
majdnem megtörtént a te eldöddel, Innoeentiusszal, de téged

mégis elhurezoltak az oltár ell az utczára és bedobtak a forra-

dalom hullámai közé, a hol késbb csak kevés hija volt, hogy
valahol a véres küzdelmekben ott nem hagytad életedet is, nünt

ez idétt a párisi érsek, a kit épen akkor lttek agyon a barri ká-

don, mikor kérte a népet, hogy hagyjon fel a vérontással." —
Ez idézetnél semmi sem illustrálhatná szebben azt, hogy mint

szokták írni román nemzetiségi szempontból a történelmet.

Az országgvülés még aznap déhiláii folytatta tanácskozá-

sait s az unió részleteinek megállapítására s a magyar kir. mi-

nisztérium erre vonatkozó felvilágosításai végett egy unió-bizott-

ságot kiil(lr)tt ki, a mely bízottságnak 20 tagjából 4 szász és 3

román nemzetiség volt. E bizottságba román részrl Leményi

püspök és Boheczel Sándor mellé, kik az erdélyi országgylés-

nek tagjai voltak, arománságra való tekintetbl Saguna püspö-

köt is beválasztották.

A meghozott uniótörvény vagyis az erdélyi lb'48-ki 1. tör

vényczikk teljes szövege a következ:
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„A magj-arországi törvényhozásnak a honegj-ség tárgA'ában folyó

1848-ik évben hozott VII. törvényczikkelyét Erdélyország h rokonérzettel

fogadván, Erdélynek Magyarhonnal egygyé alakulását a pragmatica sanc-

tióban szentesített birodalmi kapcsolatnak épségben tartása mellett és tel-

jes kiterjedésében magáévá tévén, ennek következtében, valamint a testvér

Magyarhonban minden lakosok jogeg^'enlsége kimondva s életbeléptetve

van, ugyanaz ug;\'anazon módon itt is e hazának minden lakosaira nézve,

nemzet-, nyelv- és valláskülönbség nélkül örök és változhatatlan elvül elis-

mertetik s az evvel ellenkez eddigi törvények ezennel eltöröltetetteknek

nyilváníttatnak.

Az említett YII. törvényczikkely alkalmazásául következ meghatá-

rozások tétetnek

:

1- §•

A kéjjviseleti joggal bíró erdélj'i városok száma Kolozsvár, Maros-

Vásárhely és Gyulafehérvár kir. városokon ki^-lil 15 s ezek közül is kett,

t. i. Szamos-Ujvár és Erzsébetváros szintén szabad királyi város lévén

:

az említett "\TI. törvénj'czikkely 3. §-ába csúszott számitásbeh vétség hely-

rehozásával az ug^-anitt kimondott vezéreszméhez kéj^est, az erdélyi szava-

zatok nem 69, hanem 73.

2. §.

Királyi kormányzó, gróf Teleki József s ennek meg nem jelenhetése

esetében országos elnök : b. Kemény Ferencz elnöklete alatt : Thoroczkay

Miklós gróf fispán, Balásy József fkirálybíró, Lemény János fogarasi

püspök, Bethlen János gróf, Jósika Miklós báró, Kemény Domokos báró.

Teleki Domokos gróf, Horvátit István kir. hivatalosak, Kemény Dénes báró,

Zeyk József, Weér Farkas, ifj. Bethlen János gróf, PaZ/í János, 3/iio Mihály,

Berde Mózes, Schmidt Konrád, Gooss Károly, Róth Illés, ió'íf Vilmos, G//t'»-

yyai Ferencz, Wesselényi Miklós báró, Szász Károly, Teleki László gróf,

Demeter József, Hankú Dániel, Boheczel Sándor követek, Saguna András

gör. nem egyesült ptüspök és Debreczeni Márton kincstári tanácsos szemé-

lyeikben egy országos bizottmány neveztetik ki, mely bizottmány a teljes

egygyé alakulás részletei iránt a magyar minisztériumot fel fogja világo-

sítani, Erdély érdekének Magyarországéba illesztésén közremunkálni és a

közelebbi közös hongA-fdésre a nimisztérium által e tárgyban elterjesz-

tend törvénj'javaslatra anyagot nyújtani.

3. ÍJ.

Erdélyben a kcizigazgatás és igazságszolgáltatás folyanui és személy-

zeti szerkezete a közelobbi közös hongyillés általi elrenilezésig jelen hely-

zetében marad. Az udvari kanczellária funkczióju ellenben teljesleg meg-

szünend és azon hatóság, melyet () Felsége folyó lS48-ik évi magyar-

országi III. törvónyczikk értelmében Nádor Fenségére és a magyar

niiniszlériumra ruiiázni kegyeskedt-tt, l"'rdélyre is kilerjedend minti polgári,

mind egyházi, mind katonai igazgatás tfUiiitctélx-n és általán «/. igazgatás

iiiiiult'ii ágaira nézve.
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A közigazgiilíisnak a miniszteri felelsséggel (isszhangba huzatala

tekintetébl a folyó 1848-ik évi magj'arországi XXIX. törvényczikkelylycl

íisszhangzásban, a tíirvény utján kivüli elmozdíthatlanság a kormányi ki-

nevezéstl fügfí közhivatalok közül csak az igazság szolgáltatására rendelt

birói hivatalokra szorittatik."

Az iinií'i-törvényt meghozatala után megersítés végett

azonnal lelteij oszt ették () felségéhez, de hogy ez a megersítés

annál bizonyosabban bekövetkezzék, Weér Farkast és Pdlfi

Jánost, mint az ország követeit Innsbruckba küldöttek ()

Felségéhez. Az országgylés túlnyomó nagy többségét alkotó

ellenzék pedig a minisztériumot igyekezett informálni. F czél-

ból Jakab Kleket, ki jelen volt úgy a baláslalvi román gyíí-

lésen, mint a szászok nagyszebeni mozgalmain. Pestre kül-

döttek, hogy ott a minisztérium egyes tagjait az erdélyi

viszonyokr(')l a magával viend levelekkel és élszóval is

informálja.

Az unió-bizottság megválasztása után a szászokat feUiív-

ták „Emlékirat"-uk beadására. Ez emlékiratot a rendek a junhis

20-iki ülésen vették tárgyalás alá a románok baláslalvi kérelmé-

vel együttesen és kimondották, hogy „az országgylés a szászok

.,Emlékirat"-át irántok való rokonérzettel fogadta s azon meg-

hagyással adta át az Unió-bizottságnak, hogy az igazság, mél-

tányosság és a józan politika határai között teljes igyekezettel

azon munkálkodjon, hogy ez enékirat alapján a magyar minisz-

térium egy törvényjavaslatot terjeszszen elé." Az országgylés

e határozatáért a szászok nevében Sr-hmidt Konrád mondott

köszönetet. .

A baláslalvi kérelemre vonal koz(')an ugyancsak ez ülés a

kíivetkezö határozatot hozta: A rendek éizik, hogy jó és rossz

sorsukban századok óta osztozott s ma velk egyenl jogokkal

bíró s egyeid kötelességek alatt állóromán polgártársaikat rokoni

szeretettel kell fölsegiteniök, de i'igy találják, hogy az lS4y-iki

magyarországi törvények által, melyeknek érvénye az unió kö-

vetkezményekéjjen p]rdélyre is kiterjed s ezen polgártársaiknak

úgy .sérelmét, mint jogos panaszaiknak okát elenyésztetve, s

igaz.ságos óhajtásaikat bettiltve látják. A mi jx.'dig a még függ-
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ben maradiaknak tekinthet ügyek igazságos és czélszer elin-

tézését tekinti, az az Erdélyen kívül lakó oláhokat, st a hon
minden más lakóit egyaránt illetvén, s az ily ügyek különben
is a hon minden lakóinak képviselibl egybe alakulandó közös

törvényhozás tárgyait tevén, helytelen lenne abba most e külön

törvényhozásban beleavatkozni."

Az imió-törvényt Felsége jimiiis 10-én ersítette meg
Innsbruckban a következ záradékkal

:

„Mi tehát kegyelmesen meghallgatván és kegj'elmesen elfogadván

említett Híveinknek, fennevezett Erdély örökös nagA-fejedelemségünk három
nemzete Karainak és Rendéinek az érintett módon törvényes alakban be-

mutatott törvényczikkét, ezen levelünkbe szórói-szóra beiktatni és beiratni

rendeltük és azt és az abban foglaltakat helyeseknek, kedveseknek és el-

fogadottaknak vaUván, hozzájok császári, királyi és fejedelmi megegj'ezé-

sünket és jóváhag;\'ásiinkat adtuk, s azokat királyi hatalmimknál fogva el-

fogadtuk, helybenhagytuk, helyesiettük és keg^-elmésen megersítettük,

biztosítván az elemlített Karokat és Rendeket a fell, hog^- az erdélyi

Xagj'fejedelemség törvényei sorába beiktatott ezen törvényczikkét mind
Magunk megtartjuk, mind pedig minden más híveink által megtartatjuk, mi-

ként is áztat jelen levelünk ereje s tanúsága szerint elfogadjuk, helyben

hagj'juk, helyeseljük és megersítjük. Kelt Innsbruckban, Szent-Jakabhava
11-ik napján, az Umak 1848-ik, országlásunknak 14-ik évében.

B. Ajjor Lázár, s. k. Ferdinánd, s. k."

A megersített unió-törvényt a június 19-iki ülésen hirdet-

ték ki s aztán átadták az országos protonotariusnak, hogy öntse

a szokásos formába s azután egy bizonyos számú példányban

nyomassa ki, mely példányokat a végleges megersítés jeléül a

tör\'ényes szokásnak megfelelen Ö Felsége a kanczellárral

együtt aláír és az ország pecsétjével meg is ersít. E foltétel tel-

jesítését azonban a viszonyok megakadályozták. Az erdélyi or-

szággylést ( ) Felsége július 18-án bezárta. Az unió-törvény

megersílett szíivege a kormányszék birtokában maradt, a mely
juhus 27-én terjesztette fel a belügynhniszterlicz, hogy a szoká-

sos formalitásokon vigye keresztül. Ez azonban nem történt

meg. E köriihnény okozta, a mint késbb behatóan el fogjuk

beszélni, hogy c torvény teljes erejét utólagosan a szászok és a

románok kétségbe vonták. / ^,v ,^./

Az imió-bizott.ság i 'esten gróf Teleki erdélyi kormányzó
elnr»ksége alatt július l()-:'ui mcLrkezdette tanácskozásait. Az er-
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délyi országgylés állal megválasztott 3 román tagon: Lemé-
nyin, Sagunán és Bolieczel Sándoron kivül a belügyminiszter

az összminiszterium határozata alapján, meghívta a tanácsko-

zásokra román részrl Cipiiriu kanonokot, Ighian Józsefet,

Dunka Pált, Moldován Demetert és Brdn Jánost is, kik vissza-

jvén bécsi — illetleg innsbrucki — küldelésökböl, Pesten vá-

rakoztak. E meghivottak azonban tormái okokból nem vehettek

részt a tanácskozásokban, mert nem lévén tagjai a bizottságot

kiküld erdélyi országgylésnek. Teleki gróf állítólag nem
akarta koczkáztatni ezzel a bizottság munkálatainak legitim

jellegét. E körülmény a románságban meglehets elégedetlen-

séget keltett. A bizottság munkálatairól a késbbi eseménj^ek-

kel kapcsolatosan hátrábli részletesen meg fogunk emlékezni.

A balásfalvi népgylés Saguna vezérlete alatt egy kül-

döttséggel akarta tolmácsolni óhajtásait Felsége eltt is. A
küldöttség útnak indult. Saguna azonban Pesten maradt azon

kijelentéssel, hogy tájékozás végett feltétlenül szükségesnek

tartja a magyar kormányférfiakkal érintkezni. A többiek Popasu,

T^aureaim stb. Bécsbe mentek, hol értesültek, hogy O Felsége

Innsbruckba menekült a bécsi forradalmi események ell. Mikor

Tirolba megérkeztek, a tiroli rendrséget a küldöttség pap tagjai

Tirolban soha sem látott papi ruhájukkal rettenetes zavarba

hozták. A bölcs rendrség legokosabbnak látta, mindaddig le-

csukvatartani ket, migmeggyzdéstnemszerez kilétökrl és kül-

detésük mivoltáról. Egy pár napi fogság után visszakapták sza-

badságukat és kérvényüket is benyújtották () Felségéhez. Ivi-

hallgatást azonban csak 11-én nyerhettek s ez alkalonunal O
Felségétl kérvényükre vonatkozóan a következ, írásban is ki-

adott választ nyerték : ,,Miután a román alatt\ al('tiui által a

balásfalvi gylésen fogalmazott kérvény tartalma teljes megol-

dást nyert Erdélynek Magyarországgal val(') uniója liltal, oröm-

uiel l)iztosítliatom a küldíitteket, hogy ezen torvény által, uiely

Erdély összes lakóinak nyelv- és vallásbeli különbség nélkül

ugyanazon jogokat adja, óhajtásaik legnagyobb része teljesítve

van és hogy jíivend boldogságuk egyenesen e törvénj'ek végre-

hajtásától függ. Egyébiránt öronnnel fogadom érz(>hneik s ren-

dületlen hségíiknek nyilváitását, s biztosítom önöket kegyel-

meun'l.''
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A küldöttséget O Felsége e válasza nem elégítette ki. A
kedveztlen választ részben annak tulajdonították, hogy elnö-

kük, Saguna távolmaradt s így állítólagos befolyását Ö Fel-

ségénél a román követelések mellett nem érvényesíthette. Id-
közben azonban Sagima megérkezett, a mikorPopasu és Laurianu

késedelmeskedéséért súlyos szemrehányásokkal illették. Más-
részt Saguna sem volt megelégedve Popasu és Laurianu maga-
tartásával. Tett lépésüket elhamarkodottnak s modorukat a

jelen körülmények között provokálónak nevezte. Végre beha-

tóbb tanácskozás után kimondották, hogy egy ujabb irásbeh

kérelmet fognak O Felségéhez benyújtani. E kérelem Baritiu

szerint^) az elsnél sokkal ersebb és határozottabb hangon volt

fogalmazva. E kérelemben hivatkoztak arra, hogy míg az április

25-iki osztrák alkotmány a monarchia összes népemek nemzeti-

ségét és nyelvét biztosítja, addig az unió-törvény a román nem-
zetet megsemmisíti, a mennyiben azon magyarországi törvények

alá helyezi, a melyek egyedül csak a magyar nyelvet és nemze-
tiséget ismerik el csupán, a mi égbe kiáltó bn. Az erdélyi ma-
gyar arisztokracziának nem volt joga egyedül, a többi nemzetek
és osztályok beleegyezése nélkül az ország önállóságát ehdege-

níteni. Arra kérik tehát O Felségét, hogy hívjon össze egy má-
sik országgylést, a melynek tagjai az összes nemzetek közül

azok számai-ányában legyenek választva és ezt az országgylést

kérdezze meg O Felsége az unió tárgyában."^)

Ugy látszik, hogy június 11-tl június IS-ig nagyon meg-
változott az udvar hangulata, mert mig egy héttel elbb () Fel-

sége a magyar alkotmányos szempontból teljesen kifogástalan

fennebbi választ adta és pedig Eszterházy berezeg magyar mi-

niszter jelenlétében, addig e meglehetsen merész hangú kére-

lemre minden uiagyar miuiszteri ellenjegyzés nélkül a román
követelésekkel szemben sokkal elzékenyebb következ Írásbeli

választ adta

:

„Különös tetszéssel logadván a inái- .Magyarországgal egye-

sült Erdélyben való román alattvaliMui hségének biztosítását.

') iHtoria Truiisilvaiiit'i II. ktit. ITI?. I.

*) I>Ah(1 kórt'ioin szüvogt'-t ; Monoriuhd Ini Anthiiu Ixiron df Stufuna.

Toiii. 1. ]:m., 3H. 1.
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nyilvánítom június 11-én adott válaszom összefüggésében hogy

a ti nemzetiségtek magyar minisztériumom tíU'vényjavaslatára

különös törvény által biztosíttassék és a nemzeti iskolák ielálli-

tásáról gondoskodva legyen. Az általatok kért g. nem egyesült

szentegyháznak az ország többi szentegyházaival való egyenl-

sége, valamint a templomi és iskolai szükségeknek az állam

általi fedezése a legközelebb múlt magyar országgylés 20-ik, a

közteherviselés a 8-ik, a robot s a tized megszüntetése a 9-ik, a

sajtószabadság és az esküdtszék a 18-ik, a nép fegyverkezése a

2-2-ik törvényezikk által meg vannak adva. Magyar miniszté-

riumom gondot fog viselni, miszerint a ti helybeli panaszaitok

megvizsgáltassanak s elláttassanak, az én román alattvalóim a

közigazgatásnak minden ágainál számuk s képzettségük ará-

nyában hivatalokban alkalmaztassanak. Én azonban elvárom t-

letek, ht)gy ti az én magyar koronámhoz híven ragaszkodva,

mindazt el fogjátok mellzni, a mi egyenetlenséget szül ; mert

csak polgártársaitokkali egyetértés biztosíthatja az általam

adott szabadság élvezését; ki is nektek királyi kegyelemmel s

jóindulatommal maradok . ,
."

\)

E válaszszal a küldöttség visszatért Pestre s e legfelsbb

kir. elhatározást átadta késbb figyelembevétel végett az itt

ülésez uni()-bizottságnak.

V Márki Sdmhír : Az erdélyi unió-bizottság. Budapesti Szemle. 1898.

2*31. sz., 453. 1.
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A román nemzeti-komité forradalmi bujtogatáshoz kezd.

A román nemzeti-komité ifjabb tagjai lázadásra ingerlik a román népet. A
bujtogatások eredménye. A koslárdi eset. A mihálczfalvi véres eset elbeszélése.

Az eset hire gyorsan elterjed. Alkalmas anyag a nép felizgatására. A szász

és a román lapok ki is zsákmányolják a magok czéljaira. Berzenczey interpel-

Idcziója. Az eset megvizsgálására vegyes bizottságot küldenek ki. A román ko-

mité is vizsgáló biztosokat küld ki. A komité panaszt ád be a fhatlparanes-

noksághoz. A vád éle a székely katonaság ellen van irányozva. A hivatalo^^

vizsgálat konstatálja, hogy a mihnlczfalviakat Pumnul és Papiu llarianu buj-

togatták fel. Pap János mezö-bodoni lelkész elfogatása. Ez elfogatás alkalmá-

val napfényre került levelek világossá teszik, hogy a komité ifjabb tagjai egye-

nesen fegyveres lázadásra ingerelték a népet. Ezt bizonyítja a szebeni gör. kel.

konzisztorium több tagjának hivatalos jelentése is. A kormányszék biztosokat

küld Szehenbe a komité feloszlatására. A komité hivatalosan feloszlik. Tagjai

tovább folytatják a bujtogatást. Az izgatásra ujabb anyagot szolgáltat a nem-

zetrség felállitása. Miért képezi gylölet tárgyát a magyar nem zetrség a

román izgatók eltt ? Az abrudbányai események. Bálint elfogatása 8 <í vele

kapcsolatos körülmények. Hírlapi híresztelések a székely katona.-iág kegyetlen-

kedéseirl. A komité egy viharos ülé.-ie. A belle levonható tanulság.

V.

A mi^ Kolozsváron, Budapesten és Iinisbrnckban az unió

érdekében a fennebb ismerteiéit események történtek, az a for-

radabni színezet népies mozgalom, mely kai)esolatos volt a

i)alásfalvi Tamásvasárnapi és május lö-iki román népiry ülések-

kel, ej^y alsó-1'eliérme^'yei i'aluban batásában messze kiliató

véres liuUámot vetett. A román nemzeti komiténak részint Nag-y-

Sz(!benl)en maradt, részint a Királyl"ol(h-fíl és az oláb batárí^r-

ezred számukra biztosabb földjérl, a magyar vármegyék terüle-

tére politikai kii'ándulásokat tev ifjabb tagjainak izgatása esak-
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hamar megtermetté a tlük annyira óhajtott keser ryümöl-

esöket.

Mihálczt'alván és Kosh'irdon az ohUi jobbág:yok nemcsak a

jobbájsryszolgálatokat tagadták meg, a mivel ez ido szerint még
kötelesek voltak, hanem a földesuraknak mnjorságbirtokait is

elfoglalták azon ürügy alatt, hogy azok egykor, valamikor az ö

jobbágybirtokaik vohak. A vetéseket és a legelöket leétették. A
földesurak orvoslást a vármegyénél kerestek. A parasztok azon-

ban elkergették a kiküldött vármegyei tisztviselket. A közigaz-

gatás e miatt kénytelen volt ellenök katonai végrehajtást ren-

delni el. A környéken már elbb két század székely határr

katonaság volt elhelyezve. E két századot küldöttek az ellen-

szegül fahikba a rend helyreállítására. A koslárdiak a fegyveres

er láttára engedtek a vármegyei tisztviselk felvilágosításainak

s nemcsak beeresztették a fegyveres végrehajtást, hanem hibá-

jukat megismerve, visszatértek az engedelmességre s ígéretet

tettek a földes urnák okozott kár megtérítésére is.

Egészen más magatartást tanúsított a másik kíizség, Mi-

hálczfalva, a melyik az Eszterházy grófi család birtoka volt. A
katonai végrehajtást itt egy rnagy vezette két század székely

határr élén. A polgári hatóságot maga Bánífy Miklós fispán

képviselte. Mikor a katonaság a falu elé érkezett, kaszával,

vasvillával és botokkal felfegyverkezett néptömeg állotta ulját.

A fispán közéjük ment és személyesen igyekezett tettük balga-

ságáról és esetleges veszedelmes k(")vetkezéseirl a szenvedélye-

sen lármázó parasztokat felvilágosítani. Ezek azonban elhatá-

rozásuk mellett makacsul megmaradtak és kijelentették, hogy a

székelyeket nem bocsátják be, mert azok nem a császár katonái,

aztán nincs is erre vonatkozóan semmi utasításuk sem Halás-

falváról, sem Nagy-Szebenbl. A fispán erre azt válaszolta : a

székelyek () Felségének épen olyan katonái, mint a többiek,

aztán, ha a faluba bemennek is, nem fognak senkit bántani, a

ki ártatlan. Be sem fogják ket az ártatlanokhoz szállásolni,

mert csak a vétkesek lesznek kötelesek a katonákat házaikba

befogadni és élelemmel ellátni. Ez alkudozások alatt a falu ha-

rangjait félre verték és a harangkongásra, mint valami adott

jelre, a szomszéd Oláh-Csesztve, Obrázsa és Karácsonfalva köz-
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ségekbl mintegy 3—4000 fnyi, kaszákkal, vasvillákkal és lánd-

zsákkal felfegyverezett tömeg gylt össze, mely egyre fenyege-

tbb magatartást tanúsított. A fispán az esetleges vérontást

minden áron ki akarva kerülni, azt kérte tölök, hogy csak t és

a bizottság tagjait bocsássák be a faluba, mert a katonaság éj-

szakára künn fog maradni a falu mellett elterül réten. A fis-

pánnak e kérését sem teljesítették, hanem durva szitkok között

jelentették ki, hogy inkább meghalnak, mint a bizottság tagjait

— a katonaságról nem is szólva — beereszszék a faluba.

A hosszas alkudozásokkal annyira eltelt az id, hogy már
esteledni kezdett. Ekkor a vezényl rnagy, Bcilázs Konrád el-

határozta, hogy a katonaságot éjjeli szállásra a falu alól elvezeti

oly módon, hogy háta a Marostól védve legyen s a katonák, kik

az egész napot étlen és szomjan töltötték, éjjeli pihenjük alatt

legalább egy ital vizért háborítatlanul a Marosra mehessenek. A
mint a katonaság zárt sorokban, szuronyt szegezve a tömeg felé

kanyarodott, egyszerre az oldalt elterül rozsvetésbl, egészen

közelrl egy lövés dördült el, mely egy Móricz Samu nev köz-

legényt leterített. E lövésre a tömegbl többen, felemelt kaszák-

kal rohantak a vezényl rnagyra és Szilágyi kapitányra, a kik-

nek azonban a csapásokat sikerült kardjukkal maguktól elliári-

tani. Elrre a katonaság, mintegy önkénytelenül, megtámadott

tisztjei védelmezésél, ráltt a támadó tömegre, mely mintegy

kilencz halottat és 12 sebesültet hátrahagyva, szétszaladt. Ezzel

a mihálczfalvi ohlli parasztok ellenállása meg volt törve. A fbb
zavai-gókat és a l)iij tógátokat nünden nagyobb nehézség nélkül

befogták s a katonaság a falu lakosait engedelmességre és kár-

térítésre szorította.

A június 2-án történt mihálczfalvi véres esemény liire

gyorsan eltcM-jedt az országban. A kiontott vér kedvez és hatá-

sos anyag volt az uniót ellenz szebeni szászok és az összeütkö-

zést minden áron óliaj1('> ifjabb román nemzeti-komité tagoknak

az izgatásra. A„(jazetade'rraiisilvania" és a „Siebenbürger Hote"

<í sajnálatos eseményt a magyarság ellen a legteljesebb mérték-

ben igyííkeztek kizsákmányoiin'. Hajmereszt kegyetlenségeket

és gyalázatos telteket tudlak elbeszélni a koslárdi és mihálcz-

falvi végrehajtást eszközl székely katonákról. Szerintük Kos-

34
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lárdoii a székely katonák a román nket erszakkal buja vágyaik

tárgyává tették. A melyik n ellenszegült, annak haját lenyír-

ták, vagy meztelenre vetkztették és úgy ztek gúnyt belle. A
mihálczfalvi véres összeütközést a székelyek szándékosan pro-

vokálták. MegíUtek mintegy 30 fegyvertelen embert és megse-

besítettek mintegy ÖO-et. Ugy igyekeztek feltüntetni az esetet,

mint els véres összeütközését azon polgárháborúnak, melyet a

felfegyverkezett székelység, illeten a magyar nemzet indított az

ártatlan román nemzet és valószínleg a szászok ellen is,

A mihák'zfalvi eset tárgyában a kolozsvári országgylés

június 10-iki ülésén Berzenezey szólalt fel, hivatkozva azon gá-

lád rágalmakra, melyekkel a nagy-szebeni szász lap a végrehaj-

tást eszközl székely katonaságot elhalmozta. E felszólalás kö-

vetkeztében a kormányszék elrendelte, hogy egy vegyes katonai

és polgári bizottság a helyszínén nyomozza ki, hogy ki provo-

kálta az összeütközést és ha magyar részrl való a bnös, mint

a nemzeti becsület és jó hírnév megsértje, elvegye büntetését.

Ha ])edig a vád alaptalanunk bizíjnyúl, az illet hírlapírót, mint

rágalmazót s a közbéke megzavaróját, fogják pörbe.

A hivatalos vizsgálatnál azonban gyorsabb volt azon nyo-

mozás, melyet a román komité két tagja, Muresáu Miklós és

Gerendi József teljesítettek. A kiküldöttek nemcsak a mihálcz-

falvi véres esetre szorítkoztak, hanem felvették jelentéskbe

mindazon atrocitásokat, melyeket a székely katonaság Koslár-

don és Torda környékén állít(')laíí elkövetett. A román komité, e

jelentés alapján, l>arnutiii alelnök és Piposiu János jegyz alá-

írásával a nagy-szebeni föhadparancsnoksághoz egy beadványt

intézett. E beadváuyl)an kérték, hogy a fhadparaucsnokság

sürgsen parancsolja el a székely katonaságot a románoktól

lakott területekrl és küldjön helyökbe más nemzetiség rendes

sorkatonaságot. kül(')n()sen pedig kldjíin elégséges szánni sor-

katonaságot') Halásfalvára a |)üsi)()ki lak és a román nemzeti

'; Hogy iiiit'-rt Uiváiitúk .'i i-Kiiiáii koinitr lairjai a s/.rkolyok lielyrlie

soikatoiiasA)^ kiil(Jés«''t, uzt ig<>ii szomljeíitleii illiisliálja KüküllváriiH'ffyr'-

beii tt hrnyoi csft. Ht''ny^'n a roniAti lu'*]) a ríigfrniít^^ir) l(in')sáiri liinlotméiiyt

a hinletfi oszlojiról loszakította s a földcsiiri szolifálatot moiflagadta. A



— 531 —

iskolák megvédelmezésére. A föhadparancsnokság e beadványt
azonnal átküldötte a fokormáujszékhez, mely átadta a Mihálcz-
falvára küldött vegyes bizottságnak.

A vegyes bizottság, melynek polgári részrl tagjai gróf
Béldi Ferencz fispán és báró Kemény István, a katonaság ré-

szérl pedig Teutsch százados és Sándor hadbiró voltak, mun-
kálatait június 21-én bevégezte és több mint 40 román nemzeti-

ség tanú eskü alatt történt kihallgatása alapján konstatálta,

hogy a székely katonaság Koslárdon semminem erszakossá-

got vagy kihágást sem követett el. A vizsgálat konstatálta azt

is, hogy a mihálczfalviakat egyes balásfalvi bujtogatok vezették

félre és biztatták fel az ellenállásra és hogy a tény azon eladása,

mely a román komité beadványában foglaltatik, teljesen valót-

lan és nem egyéb szándékos ferdítésnél és rágalmazásnál.

E vizsgálat során kiderült az is, hogy a véres eseményt
megelz éjszakán Pumnul tanár Mihálczfalván volt s biztatta

ellenállásra a parasztokat. Pap Sándor pedig, a román komité

egyik tagjaamihálezfalviak nála Szebenben megforduló küldött-

ségének azt a tanácsot adta, hogy ne engedelmeskedjenek a me-
gyei tisztviselknek, st fegyverkezzenek fel kaszákkal, lándsák-

kal, vasvillákkal és álljanak ellen a katonaságnak is. ^) Egy-
szóval, határozottan konstatállatíjtt, hogy a mihálezfalvi véres

eseményt a román komité fiatalabb tagjainak izgatásai idéz-

ték el.

A vármegyei tisztviselktl beérkez jelentések s azok a

levelek és felhívások, melyek a jelentésekhez vohak c-satolva,

semmi kétséget sem hagytak fenn a tekintetben, hogy a Barnutiu
feltétlen rendelkezése alatt álló komité tagjai egyre növeked
tevékenységet fejtenek ki a tekintetben, hogy a román népet a

hatóságok a savo.Viii dragoiiyos-ozitícl vgyik századát küldottt'k Hi''iivón« a

roiid luílyioállitásáia. Mint egy késbbi vizsgálat igazolta, a vezényl f-
hadnagy, Scliuiidt még biztatta a népot, hogy no l'éijon tlük, inort k a

császár katonái, kik az oláhok oUon nem tosznok sommit, mórt a/ok is

hfvüi a császárnak ós hogy no ongodoiinoskodjcnck a kormányszókiioU.
mórt az és a magyarok O Kolségo ollonségoi.

'j Jdliiib Klek: Szabadságlianziiidi türlénclóhcz. '1'1\. I.

I I
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fegy\'eres fellépésre erkölcsileg és anyagilag egyaránt elkészít-

sék. A jelentések és a napfényre került adatok világossá tették.

hoLTv az izgatás terén az érdem pálmája a Kolozsmegyében

líáldon tartózkodó Bateniaif és a Szebenben, mint komité-tag

mköd Pap Sándort, alias Papin Ilariannt illeti. A kormány-

szék elrendelte Pap Sándor atyjának, Pa]> János mezfíbodoni

papnak elfogatását. a ki erre lázító beszédeivel már régen érde-

messé tette magát. Azon levelekbl és iratokból, melyek ezelib-

gatások alkalmával a halóságok kezeibe estek, nyilván kitnt,

hogy a koniité izgatásainak czélja a román nép fegyveres felke-

lését elkészíteni, st gyorsítani, „l'ram — írja Pap Sándor e

levelek egyikében, melyet Krisán György helyettes espereshez

irt — most mntassa meg, hogy akarja a nemzet boldogságát

—

A magyarok megcsinálták az uniót Kolozsvárott. A jelen volt szá-

szok azonban csak feltételesen egyeztek bele. Ok csinálták, min-

ket nem kötelez. Az unió egy nagy kérdés, mely az ország min-

den népét érdekli. Ez nem egy óra mve, miként azt a meghábo-

rodott magyarok tették. Nekik tenniíik kellett, mert higyje meg
ön : a horvátok, szerbek, dalmaták stb. a magyarországi magya-

roknak május l()-án déleltt 11 órakor háborút izentek. A
magyaroknak egy krajczárjok sincs. A pénz Erdélyben van. Ez

az oka, hogy a magyarok oly eszeveszetten sietnek az unióval.

Ez azonban nem fog létrejönni. A császár nem akarja; nem

akarja a szász, de sok magyar sem akarja. A románok május

lö-én tiltakoztak ellene s tiltakoznak most is. Birja rá a népet,

hogy tartsa magát a balásfalvi eskühöz. ... A székelyek irtóza-

tosságokat követtek el. így hát fegyverre vagyunk utalva. A
polgárháború nincs messze. Ki vagyunk híva. Mondja meg a

népnek : egyenesítse ki kasz:\ját, csináljon lándzsákat, javítsa ki

a csépeket, mert idáig jutottunk. Kérlek uram az Istenre tégedet

és a népet, melyet tanítasz, hogy tegyétek, a mit mondok."

Hogy a konn'té ifjabb tagjai ez aknanuuikában min jelen-

tékeny szerepet jálszoltak, kitnik azon liivatalns jelleg iratb('>l

is, melyet a görög keleti egyház ftanácsának több tagja június

7-rl. a nu'háiczfalvi véres eset hatása alatt kld<"itt a kormány-

zóhoz s a melyben azt mondják, hogy mióta a mostani zavaros

idk jelei mutatkozni kezdettek, minden befolyásukat serejöket
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arra fordították, hogy a béke fentartassék s minden kitörés

csírájában elfojtassék. Ezért foglaltatták a balásfalvi eskübe azt

a záradékot, hogy az oláh nemzet t megillet jogait csak békés

és törvényes utón fogja követelni. Fájdalommal tapasztalták

azonban, hogy a komitéban, mely a jó rend és béke fentartása

érdekében neveztetett ki — oly egyének is vannak, kik megfe-

ledkezve hitükrl, eddig alattomosan, most pedig félre vezetve a

nagy-szebeni reákczionarius párt által, nyilván is bujtogatnak az

unió ellen, mire anyagul szolgált a koslárdi és mihálczfalvi szo-

morú esemény, a melyeket a csalfa bujtogatok a székely katonák

oláhság ellen való gyíllölségének tulajdonítanak és ezen üi-ügy

alatt az oláhság kedélyét igyekeznek fehzgatni. ük a legnagyobb

aggodalomban vannak, hogy ezeknek az izgatóknak, kik Balás-

l'alván is a nép vezeti voltak, sikerülni fog a szegény míveletlen

népet mozgásba hozni s talán kitörésre is bírni. Hogj' e bujto-

gatok kik legyenek, azt tudja mindenki, de megtudható oiman

is, hogy azok a komité tagjai lévén, az egész románság nevében

bujtogatnak az unió ellen ; ingerlik és uszítják a román népet a

magyarság ellen.''

Bebizonyosodván azon elkel szerep, melyet a román ko-

mité tagjai játszottak azon izgatottság és forradalmi hangulat

elidézésében, melynek a mihálczfalvi eset els véres kitörése

volt, a fkormányszék a komitét feloszlatta s elhatározta, hogy
annak tagjai ; Barnutiu, Papiu Hilárion, Buteanu János, Román
Constantin, Pumnul Áron és Mán Miklós ellen vizsgálatot indít-

tat. Szebenbe evégbl biztosokat nevezett ki azon utasítással, hogy
minden kíméletes eszközt használjanak fel arra, hogy ket fel-

oszlásra bírják s ha ez nem sikerülne, gyléseit tiltsák be

;

levéltárát foglaltassák le és ha ellenszegülnek, az ellenszegülket

fogassák el, mi végre a katonai kormánynál a segélyadás iránt

a szükséges lépések megtétettek. Ez erélyes fellépésnek az lett

az eredniéjiye, hogy a komité magát hivatalosan feloszluttnak

jelentette ki, mit a bizottság, mködésének ereduiényeképen

azonnal jelenüítt is a kormányszéknek. A komité tagjai közül

többen el is távoztak Szebenbl, de nem azért, hogy a magán-
életbe visszavonuljanak, hanem azért, hogy megkezdett izgatá-

saikat különböz helven titokban ttivább folvtassák. A ifvorsaii
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fejld események bven nyújtottak anyagot a sikeres izira-

táshoz.

Tlyon anyaga és alkalma volt az izgatásnak a közös ma-
gyar országgylére való képviselválasztás elrendelése és a nem-

zetrség megindult szervezése. A románok több helyen, követve

a szászok példáját, nem akartak a magyar nemzetrség soraiba

állani, hanem saját nemzeti tisztjeik alatt i-omán vezény-nyelv-

vel külön nemzetrséggé akartak szervezkedni. A nemzetörség-

nek fegyvert adni a szebeni fhadparanesnokság kötelessége

volt. E tekintetben sok panaszra és huzavonára adott alkalmat

az a körülmény, hogy részint elégséges számú fegyver nem léte,

részint pedig a miatt, hogy a magyarságban nem bizott, a fhad-

paranesnokság a birtokában lev fegyvei-eket inkább a szászok-

nak, st esetleg a románoknak adta, mint a magyaroknak. A ma-

gyarság, különösen avárosokban, e bajon azzal segített, hogy hasz-

nálatba vette saját önvédelmére tartott, vagy vadászfegyvereit s

igy rövid idn, legalább a számosabb magyar lakosságú kr)zép-

pontokon mégis megalakult annyi nemzetrség, mely elégséges-

nek látszott egy esetleges román lázadás els rohamainak vissza-

verésére. E miatt a román izgatók eltt meglehetsen gylöletes

szinben tnt fel a magyar városok nemzetrsége. A tömeggel

elhitették, hogy a magyarok a románság kiirtására fegyverkeznek

s miután a niMiizctrség mintegy rendri és csendrségi szolgá-

latot volt hivatva teljesíteni, az alkalom sem hiányzott arra, hogy

a nemzetrség és a közcsendességet megháborító románok kö-

zött egyes helyeken véres összeütközésre kerüljön a dolog.

A nemzetrség és a románság között az els súlyosabb

természet összeütközés május utolsó najijaiban Abrudbányán

egy heti vásár alkalmával tíirtént. Egy korcsmában a mulati)

románok között egy asszony miatt verekedésre került a dolog. A
verekedés eloszlatására csakhamar fegyveres nemzetrök jelen-

lek meg a koresmában. A verekedk azonban ellenszegültek a

nemzetreiknek s azok kénytelenek voltak szuronyaikat hasz-

nálva, az ellenszegülk közül egy-kettt megsebesíteni. .I(')formán

még le sem csillapult a korcsmai verekés, mikorhire futott, hogy

a románok megtámadták a magyarokat, A tényállása következ

volt. Két bucsumi oláh összeveszett. Egy magyar legény, ki
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mindkettjöknek közös ismersük volt, csillapítóan közbelépett.

Ekkor a két pörleked — mint hasonló esetben akárhányszor

megszokott történni — a békéltet magy ar legény ellen fordult,

s azt kezdette ütlegelni. A szolgálatban lev nemzetörök, szám

szerint mintegy nyolezan, a dulakodás színhelyére mentek és a

verekedket el akarták fogni. A jelenlev abrudbányai oláhok,

köztük egy pap is, a nemzetrökkel szemben a verekedést provo-

káló oláhok pártjára állottak, mire ezek kénytelenek voltak szuro-

nyos fegyvereiket használni s egy- két ellenszegül románt köny-

nyen megsebesíteni. Ha egy-két higgadtabb ember le nem csilla-

pítja a felhevült tömeget, az abrudbányai magyarság és románok

között a dolog már ekkor véres összeütközésre kerül.

Az abrudbányai román izgatók az abrudbányai magyar

nemzetrség ez állítólagos atrocitását is írásba foglalták s

panaszképen nemcsak a kormányszékhez küldöttek be, hanem a

szebenj román komitéhoz és a .,Gazetta de Transilvania'' szer-

kesztségéhez is.

A kormányszék Abrudbányára is nyomozó biztosokat kül-

dött ki. A biztosok vizsgálata nemcsak azt állapította meg, hogy a

románság nevében beadott panasz a fennebb eladott eseményt

elferdítve és túlságosan megnagyítva adta el, hanem azt is,

hogy a románságot Bálint Simon esperes izgatta a magyarság

ellen. Tekintettel a rendkívül felizgatott kedélyekre, a kormány-

szék Abrudbányára székely határreiket és galicziai származású

sorkatonaságot küldött, Bálint Simont pedig elfogatta. Az abrud-

bányai izgatók iiz( inban Bálint elfogatásából is újabb gravameni

csináltak. Az ekkor keletkezett „Organul Nationalc'-ban és a

„(jazettadeTransilvania"-ban, valamint a szebeni szász lapokban

úgy ii'ták le Bálint elfogatását, liogy Koncz városi tanácsos,

ki ez elfogatás alkalmával a nemzetrséget vezette, nemcsak

elnézte, hogy a nemzetrök puskatussal agyba-fbe verjék ós

szm'onyaikkal megsíibesítsék Bálintot, hanem maga is ütötte,

st ezután börtonéhcn tohb izben tettleg inzultálta is.

Kgy izben Bálint börtíine eltt egy székely luitárör és egy

galicziai sorkatona összevesztek. A sorkatona a székelyre reá

ltts a^tilyó ez alkahtnunal egv közelben álló fiú kezét ismegse-

besítettíí. .Másnap aszékelyrk bajtársuk búnlalniazásút niegboszu-
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landók, mesrtámacllák a galieziai sorkatonákat, a kik életüket

csak futással menthették meg. E zavar alkalmával valaki fel-

gyújtotta azt a házat, a melyikben Bálint fogva volt. A szomszédos

házak is tüzet fogtak és összesen valami hat ház a lángok mar-

taléka is lett. A magyarság abban a meggyzdésben volt, hog^-

a házat a románok gyújtották fel azért, hogy Bálintot fog.^ágából

megszöktessék. Ez eseményeket a román lapokban s késbb az

1848—lí)-ki eseményekkel foglalkozó romántörténelmi köny-

vekben is a való.ságot elferdítve, a következ, fajgylölet támasz-

tására alkalmas módon irták le.

A megltt székely katona elzetesen bement Bálint börtö-

nébe, a mely az napon egy galicziai sorkatona rizetére volt bízva.

A székely felpofozta Bálintot és szakálát tépdeste, majd pedig ki-

húzta szuronyát, hogy leszúrja. A sorkatona ezt megakadályo-

zandó, ltt rá a székelyre. Mikor Bálint börtöne kigyuladt, a ma-

gyar nemzetrök, kik Koncz tanácsos vezetése alatt voltak, Bálin-

tot kivonszolták a börtönbl s nemcsak kegyetlenül elverték

puska-agygyal, de a tzbe is akarták dobni.

Elhíresztelték a román és szász hírlapok útján azt is, hogy

az enyedi nemzetrök elhatározták, hogy fegyveresen rátörnek

Balásfalvára és a püspöki lakást a román iskolákkal egyetemben

fel fogják dúlni. A népet annyira felbujtogatták a székelyek és a

nemzetrök ellen, hogy tényleg történtek is apróbb összeütkö-

zések, a melyekben a dolog természeténél fogva, mindig a fegy-

vertelen románok húzták a rövidebbet. Ezeket az eseteket aztán

rettenetesen elferdítve és nagyítva, a fajgylölet felkeltése és a

hatásos izgatás szempontjából hírlapjaik segítségével lehet

széles körben elhíresztelték. Így beszélte el az „Organul Natio-

nale", hogy az aranyos-széki Bóján kíizségben a székelyek egy

vasárnap nemcsak megrohanták atánczoló románságot, hanem a

falut is felgyújtották azért, mert a férfiak ellene szegültek, hog>'

a leányokat és a.sszonyokat meggyalázzák. Szent-Királyon a

székelyek nünden igaz ok és szó nélkül agyon szúrtak vy^y oláh

legényt. Egy falubeli öt gyermekes szegény román paraszt azt

kérdezte tolok, hogy miért bántották, hisz seumút sem vétett. Fe-

leletül t is leszúrták. Hogy a székelyek Szász-Hégent, vagy a ha-

táros szász köz.ségeket készülnek megtámadni, .st azok egyikét-
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másikát meg is támadták már, gyakran lehetett olvasni a szász

és román lapokban.

Egyszóval a czél az volt, hogy a románságot teljesen feliz-

gassák a fegyveres lázadásra. Hogy e tekintetben az ifjak egj

kissé több mohósággal is dolgoztak, mint azt a higgadtabb, a

tájékozottabb és jobban számító idsebb komité-tagok szerették

volna, az kitnik Baritiu ^) következ eladásából

:

„Mikor a mihálezfalvi és abrudbányai szomorú hirek meg-

érkeztek, mindnyájan, kik a kolozsvári küldöttségbl visszatér-

tünk, Szebenben összegyltünk Jankiival együtt. A gylésre,

melyet a komité, kényszerítve az ügy sürgsségétl, hívott ösz-

sze, eljöttek egyaránt az ifjak és az öregek is. Miután a történ-

tekrl tájékozódást szereztek, az a kérdés vetdött fel, hogy mi

a teend ? A püspök és a többiek egy néhányan Bécsben voltak.

Az ifjak forrottak a haragtól. Az öregek, a konzistorium tagjai

igyekeztek ket lehteni ; st egyikök keményen hibáztatta is

az ifjúságot, hogy kimentek a falukra és a népet izgatták, azt is

hozzátévén, hogy a mihálczfalviakat az ifjak rászedték, mikor arra

buzdították, hogy szegüljenek ellen a felsség parancsainak.

Akkor Janku, ki a többi ifjakkal együtt a szoba hátterében ült

egy padon, egyszerre három padon átugrott s a konzisztorium

tagját egyszeren megragadta e szavakért, a miket mondott. A
tanácskozás folytatásáról természetesen szó sem lehetett többé.

Az öregek eltávoztak s utánok az ifjak is. Nem hiszem, hogy

valaha lett volna ennél viharosabb ülés".

„A következ napon Janku felkereste Barnutiut és a

„Oazetta de Transilvania" szerkesztjét és azt mondotta nekik :

„Felmegyek! Magam mellé veszem az én jól felfegyverzett embe-

i'ciiuot és bosszút állok a kiontott vérért" — .,Ábrahám — mon-

dottuk neki — mindenre, a mi szent, kérünk, ne tedd ezt I Ha
neked fáj azok gyásza, kik árván inai-adtuk, gondold nu'g, liog>

erszakoskodásod következtében száz annyinál is többen fog-

nak árván maradni. Hidd el nekünk, a föhadparancsnokság

mostanáig még mindig kész összes haderejét a guberninni ren-

delkezésére bocsátani. Hogy mi lesz holnap, azt csak a mennvbéli

>/ l8ttiriu 'liaiisilvaiiici II, K. I()l. I.
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Tristen tudja. Értsd meg jól, mi nem mondjuk neked, hog:y

ne fegyverkezzél. SÖ1 ellenkezen,légy készen minden eshetségre

és fegyverkezz lel mentül jobban. Nézd a szászokat, kik min-

dennap kimennek fegyvergyakorlatra. - Nem tudom, hogy még
mit és mirl beszéltünk, csak annyi jut még eszembe, hogy

.lanku rövid szünet után felsóhajtva, így szólott : .,Ha úgy van,

hát engedelmeskedem önöknek, de czine minié székely !" — Ezek

után másnap elment. Ennek a két férfiúnak csak annyit kellett

volna mondaniok riankunak és a többi ifjúnak : menjetek és

cselekedjetek I A legszerencsétlenebb ])olgárliáború lángba és

vérbe borította volna az országot, még mieltt csak sejtelme is

lett volna azon küldöttség sorsáról, mely András püsp()k vezetése

alatt Bécsbe ment és mieltt tudtuk volna, hogymint áll ügyünk

az udvarnál, a hadseregnél és hogy a többi népek melyik részre

fognak állani s min eredménye lesz az olaszországi háborúnak ?"

~^ Baritiu e vallomása sem töbl)et, sem kevesebbet nem tesz,

mint azt, hogy ha Jankuék fegyverfogásra bírják a román népet,

mieltt l'est és l^écs között kenyértörésre kerül a dolog és mi-

eltta császári hadsereg tényleg fegyvert fog a magyar alkotmány

ellen, — a magyar kormány a rendelkezésére álló hadervel

leveri a román lázadást s az egész román nemzetiségi kérdés

belefúl egy levert parasztlázadásba minden siker és politikai

következmény nélkül. Barnutiu és Baritiu, kik összeköttetésben

állottak a szebeni katonai körökkel, tudtiík, hogy addig vétek és

ostobaság valamit kezdeni, mig a bécsi udvar és a szebeni fo-

hadparancsnokság részérl kell támogatásról biztosítva nin-

csenek.



VI.

A magyar törvényhozás nemzetiségi politikája.

.1 románság viszonya a szerbekhez. Rajacsics lyatriarka felszólítása a romá-

nokhoz. A magyarországi óhit románok felelete. A magyarországi román

ifjak proklamáeziója. Papp Zsigmond Rajacsics e körlevelét szóba hozza a kép-

viselházban. B. Eötoös válasza. A telepítési javaslat és parlamenti tárgya-

lása. Az elemi oktatásról szóló törvényjavaslat és tárgyalása. Az unio-bizott-

ság határozata a balásfalvi kérvényre votuitkozóan. Saguna és Boheczel javas-

lata. A bizottság határozata. Wesselényi törvényjavaslata a felsházban. Ro-

mán nemzetiségi vita a képviselházban. Kossuth beszéde és nemzetiségi poli-

tikai álláspontja. Saguna külön véleménye. Az unio-bizottság e különvéleményt

felterjeszti a minisztériumhoz. Az unio-bizottság a miniszterelnök kezdemé-

nyezésére szeptember 2íi-án tárgyalás alá veszi a román bizottsági tagok által

készített törvényjavaslatot. E tárgyalás elzetes körülményei. Az álláspontok

kölcsönös megjelölése. A törvényjavaslat részletes ismertetése. E törvényjavas-

lat kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a magyar törvényhozás kész volt a

románok minden teljesíthet kívánságát kielégíteni. Hiba volt-e, hogy az erdélyi

országgylés nem hozott a kir. jiropositiók kívánságához kéjiest az erdélyi

románságról külön törvényt 't A román kívánságokat nem lehetett kielégíteni.

Az itt ismertetetttények uzonbancsak niinteíry küls és liizas

tünetei voltak a románság? akkori lelki állapotának. Vissza kell

lérnünk azon bels folyamat elemezéséhez, melynek e tünetek

('í^yenes okozatai voltak. Hofj^y a románok viszonya a szászokhoz

iiiih(!ii állott, azt az eddigiekben láttok. Szükséi»'esnek látszik

most már a tJibbi nemzetiségekhez, a magyar j)olitikai élet egyes

fázisaihoz, a hadsereghez, a bécsi (-(Mitralista és reactionarius

koroklioz való viszonyukat is részletesebb elemzés alá fogni.

.Magyarország n(ímzetiségoi közül a iiyill pártütés és láza-

dás teréríí legelöszítr a sz(>rbek léptek. A szt'rbek és a románok

kozolt, mint az elbbi lés/beii n'mmtattimk, egyházi és kidtu-
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lúlis téren közel leirahlbb is száz éves harcz íolyt. Ez azonban

nem akadályozta meir a szerbeket abban, hoíry szövetségüket a.

magyar nemzet ellen a románoknak felajánlják.

Május 5/ 17-rl Rajacsics szerb patriareha egy felliívást

intézett a román nemzetbez, melyben tudomására hozza a ro-

mánságnak, hogy mit tett a szerbség mostanáig saját nemzeti

léte és szabadsága biztosítására. Azután elmondja, hogy ö fel-

ségéhez benyújtott kérvényükben nemcsak saját, de a románok

érdekeire is gondoltak és kérték ö felségét, hogy a románok ön-

álló nemzeti létét is biztosítsa a szabadság és a nemzetiség szel-

lemében. Ebbl is láthatják a románok, hogy k, a szerbek,

készek az nemzeti ujjászületésíiket testvériesen támogatni,

mert hiszen k testvérek nemcsak egyházi tekintetben, de szen-

vedéseik és kívánságaik közösségében is. Közös és jogos kíván-

ságuk, hogs* mind a ketten biztosítsák nemzeti létöket és önálló-

ságukat. Mind a kettjök ugyanegy nyomás alatt szenvednek.

Ebbl folyó kölcsönös kötelességük, hogy egymást törekvéseik-

ben segítsék. Tegyenek úgy a románok is, mint k tettek. Szö-

vetkezzenek velk, de ne úgy, mint a múlt idk rabjai, hanem

mint szabad nemzet a tökéletes egyenlség és nemzetiségük

teljes biztosításának alapján. Ha ezt megteszik, mindaketten

ersek lesznek. (Meljék meg testvériesen egymást, mert k
tényleg egy hajszállal sem akarnak többet magoknak, mint a

r(jmánoknak.

A szerbek e felhívása azonban ekkor súlytalan uytinge

kísérletnél nem volt egyéb. Az erdélyieket a szerbek felajánlott

barátsága inkább csak platonikusan érdekelte, mint tényleg.

Egymástól az akkori viszonyok között sokkal távolabb voltak,

hogy sem egymásnak valami nagy hasznát vehették volna. A
magyarországi románok azonban nagyon gyanús szemmel néz-

ték a feléjök nyújtott baráti kezet, a melytl idáig csak sérelmeket

kaptak segítség és jótétemény helyett. Nem fogadták el, hanem

meglehet.sen erélyes hangon vissza is utasították a kérethüiül

felajánlott fegyverbarátságot.

Mihelyt értesült a karlix-zai szerb gylés eredményérl

Bihar, Arad, Tenies, Krass(') és Toionlál megyék óhit román-

sága, azonnal 37 képviselt kuldult Tcslrf taiii'icskozni. A (lozsdu
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Manó elnöklete alatt tartott gylés Rajaesies pátriárkává válasz

tását az összes magyarhoni orthodox vallású románság nevében

érvénytelennek nyilvánította. A magyar kormányhoz pedig fel-

iratot intézett, melyben iránta való bizodalmát kifejezve, kijelen-

tette, hogy a magyar szent korona dicsségéért, birodalmának

egységeért hazafiúi önfeláldozással küzdeni a közös haza iránt

való szent kötelességöknek tartják s hogy a pártüt metropolitát

többé fpásztoruknak nem ismerik el s a szerbektl egyházilag

elválni kivannak. Kérik tehát a kormányt, hogy a közös egyházi

és iskolai alapítványok igazságos megosztására bizottságot

nevezzen ki. Egyébiránt nemzeti kivánataikat a következkre
szorítják

:

1. A diplomatikai magyar nyelv mellett belügyeikben s az

iskolában nemzeti nyelvök gyakorlása ne gátoltassék.

2. A közoktatásügyi minisztériumban az ó-hitüek számára

külön osztály állíttassék.

3. Oláhlakta vidékeken s a határri ezredekben oláhajkú

tisztek és hivatalnokok alkalmaztassanak.

Még energikusabb és nyíltabb váhíszt kaptak a szerbek a

magyarországi román ifjak proklamácziójában, melyben az ifjak

a következket mondják

:

„Azon kivánatok, melyek iiynmtatoU ivekben a szerbek részérl 17

pontban körözUíttek, a se]niratismus oly oldalát tüiitetik élnkbe, mely által,

midn egy részrl a gör. nom egyesült vallás ürügye alatt a magyarok
irányában mindig rokonszenvvel viseltet románokat háttérbe akarván

szorítani, az romjaik felett akarják mafjok diadalát felemelni. Tisztelt

magyar ])olgártársak ! Olvassátok el a nevezett pontokat s gyzdjetek
meg arról, hogy a szerb né])faj még akkor sem tud megelégedni a neki

nyiijtott kedvezésekkel, a midn a dics magyar nemzet a szabadság,

egyenlség zászlaját kitzvén, ket is ezeknek üdvös malasztjaiban része-

síti. Nehogy ezáltal félreértések történjenek s igy az oláhok is, kiket a

szerbek eddig vallási tekintetben elnyomtak és ezentúl is rajtok zsarno-

koskodni kivannak, aUaratjok ellen a szeri)ekkel amalganiizálva képzeltes-

snníík, ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatjuk, hogy az oláh néi)c-salád.

valamint a magyar nemzottel bojövotelek óta békében és háboniban egy-

aránt trt, szenvedett, i^y jelenleg tökéletes megnyugtatását helyezi

abban, miszerint az alkotmányosság védpajzsa alatt majd két millióra

men száma igénybe* vevdvén, a szerbek minden fondorkodásai által

nom fognak oly álláspontra juthatni, melyben a sok évek boszantá-

sait és a szorbektl kiállott elnyomatásait kénytelen K'gyon uiegboszuhu.
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Megí-rkezi'tt az alkotmányosság' t''s a szaliailság' arany kora. Az oláh nóp-

család a majiryiiiT"! kezet fogva, teljes reményét abban helyezi, hogy az

iij magyar mmisztérium meg fogja szabadítani ezen régi hs népcsaládot

a szerb nép hatalma és befolyása alól s a nevelés terjesztése által fnií

köztük támasztani Hunyadiakat és Mátyásokat.

A karlóczai érsek v körlevele július 2<)-án a képviselházban

is elfordult. Egy román nemzetiséiíi képvisel, Papi> Zsigmoiul

hívta fel a ház figyehnét ari-a, hogy a karlóczai érsek a románo-

kat felszólította, hogy a szerbeket lázadásukban támogassák. A
papok azonban, kik e felszólítást megkajiták, felelet helyett be-

küldtUték a vármegyéhez. A románok nem akarnak a szerbektl

függeni, hanem a kormánytól, azért kívánja, hogy a vallás- és

közoktatásügyi miniszter a románok egyházi függetlenítése tár-

gyában adjon be törvényjavaslatot, mit lia nem fog megtenni,

maga fog egy ilyen tartalmú javaslatot beadni. B. Eötvös közok-

tatásügyi miniszter rögtön válaszolt és válaszában kijelentette,

hogy mieltt egy ilyen javaslatot elterjeszthetne, minden érde-

kelt felet ki akar hallgatni. 6 maga is úgy van meggyzdve,
hogy a románok alárendelt helyzetét tovább trni nem lehet. Az

elválasztásnak azonban igazságos alapon kell történnie és e

miatt több oldalú kihallgatás szükséges. Az utolsó országgylés

rendelete értelmében gör. kel. kongresszust hívott össze Karló-

ezára, de miután ez itt össze nem jöhetett, újra összehívta

Temesvárra, de a kongresszus itt sem jött össze. Szükséges tehát

egy ujabb kongresszus összehívása. E kongresszust azonban úgy
kell összehívni, hogy a tagok számának megállapításában azok

nemzetisége is tekintetbe jöjjön.

Mieltt részletesebben eladnám, hogy a július i'-ára össze-

hívott els magyar népképviselet e viharos idkben is mit tett,

vagy mit szándékozott tenni a román nemzetiség érdekében,

elzetesen két olyan parlamenti akcziót akarok e könyv olvasói-

val megismertetni, melyek napjaink nemzetiségi mozgalmaiban

is jelentékeny szerepet játszanak s mindkél fél részérl egyaránl

tárgyai úgy a mélyrehal(') fejtegetéseknek, mint az elkeseredett

és szenvedélyes vitatkozásoknak. Az egyik a telepítés, másik

pedig a nép iskolázásának kérdése.

Hogy az ország némely magyarság lakta vidékén a túlné-

pesedésnek bizonyos jeleivel találkozinik, vagy legalább is na-
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gyobb számú kivándorlással, melyet a túlnépesedés jeleinek

szoktak venni, noha tényleg bizonyos másfajtájú közgazdasági

és társadalmi okok is szülhetik — köztudomású. — Már az els

felels kormány tagjai eltt a magyar nemzeti állam kiépítésé-

nek és megszilárdítása egyik hatásos eszközének látszott ezt

az állítólag túlnépesedés okozta nép-mozgalmat az ország nem-

zetiség lakta vidékein a magyar elem ersítésére használni fel.

iTszékelység Moldovába és Oláhországba való kivándorlása a

Székelyföld túlnépesedésének jeléül szolgálván, ez az elem lát-

szott legalkalmasabbnak arra, hogy vele a magyar elem a bánság

déli részein, ott, a hol az állam kiterjedt s jóformán még lakatlan

területekkel rendelkezett, a kitelepítés segítségével megrsít-

tessék.

A székelyek kitelepítésének tervével Kossuth Lajos pénz-

ügyminiszter, kinek tárczája körébe tartozott az állami jószágok

kezelése, július 26-án lépett a képviselház elé

:

„Engedelmet akarok kérni — monda Kossuth azon beszé-

dében, melylyel a szóban forgó telepítési javaslatot beterjesztette

— a háztól egy rövid törvényjavaslat elterjesztésére, melynek

tárgya következ : Óhajtanám, hogy a ház még mieltt az erdélyi

közigazgatás részleteinek elintézésébe bocsátkozik, azon érteke-

zések nyomán, melyeknél az utolsó erdélyi országgylés által

kiküldött választmánynak közbejötte is szükséges — óhajtanám,

hogy adná jeleit a ház annak, miképen partiális dolgokban is,

azon országnak lakosaira nézve, mely eddig Erdélynek nevez-

tetett, figyelemmel lenni kíván. Másodszor, elttem forog azon

nézet, miképen az aldvmai és tiszai részeken, ha visszatekintünk

a históriába, már negyedik ízben fordul el nntst az, hogy a

magyar nemzet, mely minden jogait mindenkivi'l megosztotta,

saját lételéért kénytelen küzdeni a háhitlansággal. Nekünk
Magyarországot ilyen eseményeknek visszafordulliatása ellen

l)iztosí1iini kell és ez oly magas tekintet, melynél az apró fillére-

zésekre tekinteni nem kell. Némi materialis nyereség kevesebbel

nyom, mint ezen magas politikai tekintet. Tehát akarom kérni a

házat, hogy a nélkül, hogy sok apn'ilékos részletezés(«kbe bt)rsát-

koznánk, a pénzügyminisztert hatalmazná fel arra, hogy azon

vidékeken a kincstári javakra magyar telepítvényeket tehessen
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és hogy ezen telepitvényeknél a magyar vidékek közt leginkább

túlnépesedett székelységre terjeszszekiflcy-elmét. Ha megenge-
dik, bátor leszek felolvnsni a következ rövid törvényjavaslatot:

..Törvényjavaslat a kincstári javakon eszközlendö magyar telepíté-

sekrl."

Miután az ország- iilduuai részén kiütött lázadás több liistúriai elz-
mények után ujolag bebizonyította, hog-y az ország; nyugalma s biztossága

azon vidéken a magfA-ar lakosság- ersítését sziikség-essc teszi, addig is,

mig a törvényhozás e részbon bvebben intézkednék, következk ren-

deltetnek.

1. í?. Az ország jiénzügyminisztere i'elhatalniaztatik : hogy különösen

Hács, Torontál és Krassó meg;\'ékben a kincstári Javakra s bármi jogszer
ezimmel a koronára szállandó birtokokra nagyobbszcrü magyar telepítése-

ket vegj'en eszközlésbe.

2. i?. A pénzügyminiszternek meghag-yatik, hogy ezen telepítéseknél

a székelyekre, mint legnépesebb magyar vidékre különös ligA-clommel

legj'en s közülök azoknak, kik arra hajlandóknak mutatkozandnak, ezen

telepítés által sorsuk javítására alkalmat szolgáltasson, — ha pedig a tele-

pedni akarók közt olyanok akadnának, kik a haza szolgálatában magokat
a harc-zmezön kitüntették, ezekre mindm mások feU'tt a feltételek meg-
alapításában is ligyclmezni tartozzék.

3. vj. A telepítésnél vezérelvül szolgáland, hogy egy-egy települnek
oly kiterjedés földbirtoknál kevesebb ne nyújtassék, mint mennyinek
müvelésébl egy szorgalmas család úgy élelmét, mint önállását biztosít-

hatja s hogy a telepítés oly tömegekben s oly egymássali kapcsolatban

eszközöltessék, miszerint úgy nemzetiségk örök fentartása minden beol-

vadástól megóva, mint az ország nyugalma azon vidékek rendszeret

polgáraival egA'esülten minden berohanások s a mostanihoz hasonló láza-

dások ellen biztosítva leg-yen.

4. t}. A pénzügj'miniszter felhatalmaztatik, ezen telepitésekiiól hat évi

adómentességen, a kevésbbé vagj'onos telepedk mérsékelt segedelmezé-

sein felül oly méltányos feltételek alapján egA'ezkedni, melyek a telepe-

dknek a bu'tok tulajdoni jogfának és szal>adságának megszerezhetését is

ne csak biztosítsák, hanem lehetségig könnyítsék is. — A tele])ekhez imahá-

zakról s lelkészek s néptanítók ellátásái'ól pedig közálladalmi kötségen

gondoskodandik.' I

Kossuth e törvényjavaslatát a h;iz jidius -'{j-iki ülésén

') Pap Ih'itcs : A Jiesll liiiigAiir ll>lii/.etgvíil''s l.S4.S-bi(ll. I. köt.

'J«í»—271. 1.
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vette tárgyalás alá és a központi bizottság a k* )vetkez jelentés

kíséretében terjesztette a ház elé :

„Az osztályok többsége ezen javaslatot mind alapelveire nézve he-

lyesli, mind kiilünösen czimét, bevezetését s az 1-s, 2-ik és 3-ik §§-t

változatlauLÜ elío{>-adja ; a 4-ik § utolsó pontját azonban, mely igy szól;

..a teleiiekliez, imaházakról s lelkészek és néptanítók ellátásáról a pénzügy-

miniszter a közállomán}' költség'én g-ondoskodandik,- úgy kívánja módo-

sítani, miszerint az ima- és iskolaházakat felépítvén, a lelkészek és nép-

tanítók ellátásáról csak 6 évig gondoskodjék az álladalom, azontúl pedig

ezen telepek e részben is az ország többi községeire hozott és hozandó

köztörvények alá essenek. Mert nemcsak, hogy ezen 6 évi mentességet

elegend ösztön és elnynek tartja, hanem ennek határtalan idre biztosí-

tásában a jog- s teheregj^enlségbe ütköz kiváltságot is lát."

Ezeket az osztálj'^ok nyilatkozásai nyomán terjesztvén el, a központi

bizottmány el nem mulaszthatja a ház figyelmébe ajánlani még egyik

eladó által tett s a központi bizottmány által helyeselt azon indítványt,

hogy a telepedkkel kötend szerzdésekben gondoskodás legyen arról,

hogy a niugszállott birtok eladás vagy bármely jogczímnél fogva is oly

kezeki'G ne keriilliessen, melyek a nemzetiség szempontjából a jelen törvény

czéljával ellenkeznének.

Raisz szepesi követ a javaslatban kitzött czélt lelkébl pár-

tolja ugyan, de kötelességének tartja a ház figj^elmét a túlnépes

felföldre is felhívni, melynek lakói százanként hagyják oda tfíz-

helyöket. Azon módosítást ajánlotta, hogy ennél a telepítésnél

a felvidék lakossága is tekintetbe vétessék. Kuhinyi Raisz e

módosítását azért nem tartja helyesnek, mert most nem általános

telepítésrl van szó, hanem arról, hogy e speczialis intézkedéssel

a délvidéken a magyar nemzetiség megersítessék. Madardaz
József azt szeretné, ha szóba kerülne a bukovinai és moldvai

csángók hazatelepítése is. Kemény Zsigmond a bérli rendszeri

szeretné meghonosítani, mert az nézete szei'int, miután nálunk

a politikai jog czenzushoz van kötve, politikai súlyt kölcsönözne

a letelepítend magyar elemnek. Majercsák a ház tigyelniét a/

éhhalállal küzd felvidékiekre hívja fel s kéri a törvényhozást,

hogy az ország e békés lakósaiiól se feledkezzék meg. Román
F. Kuhinyi néz(ítét pártolja s a bérleti rendszert a c/.él érdeké-

ben nem tartja oly helyesnek, mint az örök tulajdonjogot adó

t(d(í])ítés1.

Ko^KuUi, hogy a felsz('ilal(')ka1 megnyugtassa, szükségesnek

látta kijelenteni, hogy (í javaslat nem leUipilési lorvény, hanem
3:»
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egyszeren oly int«''zkedés, melynek czélja az ország nyugalma

és biztonsága. Egj'ébiiánt — folytatja Kussuth — a székclységif

nemcsak a túlnépesség tekintetébl ill figyolennnel h'nni. hanem
mint oly népfajra is, mely annyi sérelmet tapasztalt eddig, hogy

e miatt kész volt még inconstitutionahs országba is kivámlorolni.

Midn tehát az ország biztosításáról gondoskodunk, az oly dolog,

mely sem rósz vért nem csinálhat, sem igényeket nem költhet.

A mit a moldvai és bukovinai székelyek betolej^ítésérl mondot-

tak, azt ö nem ellenzi, de más országról lévén szó, e törvényben

ezt nem említhette meg, de jelentheti, hogj' a tárgyalások e

tekintetben is megkezddtek, még pedig nem sikertelenül.

Kossuth e felszólalását még rövid eszmecsere követte, mely

után a központi bizottság módosítványaival elfogadták e törvény-

javaslatot. Természetesen, a bekövetkezett idk vüiarai miatt e

törvény irott malasztnál egyéb nem lehetett. Izgató anyagnak és

késbbi vádaskodásra tárgynak azonban jó volt a román nem-

zetiségi izgatók és történetírók kezében. Irányát és czélzatát

ugyanis akként magyarázták, hogy a kormány a bánsági szer-

bek és románok kiirtását tervezvén, a llök elkobzott, vagy er-

vel elvett jószágokat akarta jutalmul adni a székelyeknek azért,

hogy azok készséges és vak eszközül szolgáljanak a nemzetisé-

gek kiirtásában. Hogy a telepítési törvényt a frankfurti parla-

menthez s a Frankfurtban idz német miniszterekhez intézett

Memorandumban min sajátságos módon magyarázta Maioreseu

János, azt már volt alkalmunk látni az elz fejezetben.

Augusztus 4-én njmjtotta be b. Eötvös közoktatásügyi

miniszter a képviselházhoz „Törvényjavaslatát az elemi okta-

láfiról". a melynek minket a nemzetiségi politika szempontjából

közelebbrl éidekl intézkedései a következk :

1. jí. A közállomány (állam) kötelesség'e felvig5''ázni. hogy az elemi

nevelí'shon mindenki rt'-azosüljön.

2. íj. A közállomány fjondoskodni U->^, liog'j' minden lielysógben s

népes pusztákon, a mennyire loliet, tanintézek legyeni'k.

10. §. Az oktatás nyelve a lakosok többséj^e szerint batározta-

tik meg'.

11. íj. Oly belyeken, liol a fentebbi 10. j^. értelmében a rendes ok-

tatási nyelv nem a mafo^ar volna, a magyar nyelv is taníttatni fog.

12. í?. A vallásos oktatást a növendékek czcntril egyenesen és köz-

vollonCd vallásuk lelkészeitl veendik.
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13. §. A melj' községben több hitfelekezet van, mindenik hitfele-

kezet számára külön elemi iskola nyittatik, ha egy-egy felekezet iskolába

járó gyermekeinek száma ötvenre megj-en.

14. §. A mely községben több felekezet van, hanem oly számmal,

hogy a 12. §. értelmében számukra külön iskolát nj-itni nem lehet, ily

helyen az iskola közös és az elemi nevelést a növendékek hitfelekezetbeli

elny vagy külömbség nélkül nyerendik ; másként is a vallásos nevelés a

12. §. értelmében nem ezen iskolához, hanem egyenesen az illet lelké-

szekhez tartozván.

15. ^. Ha oly községekben, hol több hitfelekezet van, de a 13. §.

értelmében ezek számára külön iskolákat nyitni nem lehet, akár egyesek,

akár valamely hitfelekezetbeliek mégis saját erejökkel külön iskolát

állítani kivannak, ez szabadságukban fog állani, a nélkül azonban, hogy
ez által a közös iskola fenntartására kívántató és aránylag kivetend
községi adó alól felmentetnének.

Ki. §. A községi iskoláknak egj-^enes felüg^-elése és vezérlése a

községek által választandó bizottmányokat illeti ; valamint ezeket fogja

illetni a tanítók választása azok közül, kik kell bizonyítványt bírnak

arról, hogy a nevelési pályára elkészültek.

Az osztályok központi bizottsága némileg lényegesebb

módosításokat csak ezen §-oknál tett, a többit jóformán változat-

lanul elfogadta. A bizottság, mint alább látni fogjuk, fleg a

magyarnyelv tanítása és a magyar tannyelv érdekében tartotta

szükségesnek a törvényjavaslat intézkedéseit kibvíteni

:

A 10. és 11. §-ra nézve megjegj-^zi a választmány, mikéj) a hazában

több nem magyar ajkú helységekben is egy id óta már jó sikerrel

folytattatik a magyar nyolveni általános oktatás. Nehogj' tehát a 10. §-

béli javaslat szerint e részben ily helyeken a nemzetiségre nézve káros

visszaesés lehetségessé váljék s hogy a kormánynak hatalmában álljon

oly nem magyar ajkú helyeken, hol a lakosokban a nemzeti nyelv iránt

szinte hajlam mutatkozik, azt minden kái-os ellenszenv vagy vissza-

hatás nélkül az elemi oktatás által is elsegíthetni, e két § a központi

választmány véleménye szerint következkép volna módosítandó :

lü. ^. A magyar nyelv mindenütt rendes tanulmány legyen.

11. §. Azon növendékek, kik a magyarnyelvet nom értik, az elemi

oktatást saját anyanyelvükön fogják nyerni. ')

K törvényjavaslat idézett ij-aiból világosan kilüuik, hogy a

nemzet tcirvényhozása a legiiagyohl) kiméletlel viscllctrlt úgy

az egyes nemzetiségek, mint a vallásfelekezetek külön érdekei

') /'«/; Dénc.H : A pesti magyar ncMUZotgyülés ISlS-lmu. 3tt) -31'.'.

3:)'
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iránt. A közös iskola és az állam nlkMiöizö hatalmának kiterjesz-

tése jóformán csak minimális követelményei voltak annak a

reformnak, melyet ez idtáji Kun'tjiában a iiéi)oktatás torén

állami és nemzeti szempontból mindenki Icllétlenül szükségesnek

tartott.

Felekezeti vagy nemzeti türelmetlenségnek nj'omát nem-
csak e t(>rvényjavaslatban nem találjnk, de még abban a vitában

sem, mely e §-ok körül fohi. E viüiban a más nemzetiség kép-

viselk is résztvettek s végül az elfogadott szerkezetben minden

aggodalom nélkül megnyngodtak.

Mikoi" a részletes tárgyalásban a 10. i^-hoz értek, Tóth Lö-

rincs az eredeti szerkezetet azért nem pártolta s a központi bizott-

ság módosítását is azért találta aggodalmasnak, mert azoknak

elfogadása az felfogása szerint visszaesést jelentene a tényleges

helyzetlel szemben. Azerszakolásnak — ngy mond — sohasem

volt barátja, de abba sem egyezhetik soha belé, hogy az oktatás

nyelve a lakosok tí)bbsége szeriii! határoztassék meg s azért a

k()vetkezö indítványt leszi

:

10. jj. Mint a központi viiliisztnnlny javasolta.

11. ^. Az elenii iskolák els osztályában, ü— It évijf azon növendé-

kekig nt''zvo, kik a magyar nyelvet nem órtik, az elemi oktatás anya-

nyelven történjék. A második osztályban — t>- 12-ig' — általános oktatási

nyelv a ma{?;^'ar nyolv log^'en.

Patai István Tóth Löriiicz e javaslatát sem logadta el.

mert akármelyik szerkezetet fogadják el, mégis az fog történni.

hogy a kisebbség nem fogja megérteni az eladást s azért a

következ módosítást ajánlja

:

..oly helyeken, hol a lakosok töbl) nyelvek, oly tanító rendeltes-

si'-k, ki azon nyelveken oktatiiasson iiiindaddifj:. m\g a magyar nyelv a

11. ij. szerint általánosan érthet lesz."

Tallián és J'ap Zsigmond mindkel ümi más nemzetiség

képviselk, st az utolsó román - elismerik ugyan a magyai-

nyelv diplomatikai mélt(')ságát és annak mindenben elnyt adnak,

de kinyilatkoztatják, hogy ha a magyar nyelvet a múltban más
néj)fajokra annyira nem (jrszakolják, iigy a délvidékien és

Horvátországban n(!m állanának mosi oly szomorúan a dolgok.
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Madarász József Tóth Lrincz indítványát, a mely nem
foglal magában erltetést, pártolja, Talliánnak pedig azt feleli,

hogy igazságot és méltánylást vár az ország bármely fajú

lakosától a nemzet irányában. Szóló az igazságot nem találja

másban, mint hogy a magyar nemzetiség erltetés nélkül e hon-

ban mindenütt megersíttessék s azért megütközéssel hallja a

verczei követnek (Tahán) azon kijelentését, hogy Magyar-

országban a törvényhozásnak a nyelv ügyében tett intézkedései

idézték volna fel a reactiot. 1836-ban kezdettek a nemzeti nyelv

ill méltóságáról gondoskodni és kérdi : e miatt kezdödött-e a
reactio ? Felelet : nem. Nem is a horvát nemzet nagyobb része

támadt fel, hanem csak néhány roszakaratu sértett egyén. Kérdi

:

a legközelebbi országgylésen kivívott szabadság nem a legmél-

tányosabban osztatott-e meg a kapt-solt részekkel s kikben

támadt ellenszenv és reactio ? A szabadság ellenségeiben.

Gál János és Hunfalvy Pál a bizottsági szerkezetet Pap
Zsigmond módosításában fogadják el.

Barthoss a magyar nyelvet idegen ajkii polgártársamkkal

inkább megkedveltetni akarja, mintsem i-ájuk erszakolni. Van
beime valami — úgy mond — hogy Hor\átnrszágban sok más-

kép történt volna, ha azon bizonyos hat évet ki nem mondja a

törvényhozás. A miniszterialis szerkezetet azonban nem pártolja,

mei-t visszaesés van benne. O úgy módosítaná az eredeti szer-

kezetet, hogy a hol az oktatás nyelve eddig is magyar volt, —
ezután is meg fog maradni. A hol pedig a tanítás más nj'elven

t()rtén1, ott oly taiiít(') alkaliiiazaiid('). ki a magyar nyelvet is

l)irja.

Kazinczy (iábor szerint tagadhatatlan, hogy a törvényhozás

eddigi intézkedései kíizül némelyek az izgatásra anyagúi \ó\e\-

t(!k. 'rckintsük az alvidékcn akár a tényeket, akár azon t(»niérdek

i-öpirat()1, nu'l\ cllcnínik megjeleni, mindnyájának ttMigelye,

mely körül forog: a nyeh s az iigyncvezctt mauyarománok ellen

val(j kikelések. A tíirvényhozás böleseségétöl függ i'ltalálni a

kíizéputat. Szóló lemondott azon reményrl, lK>gy a magyar
nyelv ott, iiol még csak csiráit sem látjnk, az élet n\ elvévé legyen.

l)e az ily helyeken is oda kell törekedni, hogy az álladalmi élei

iránti rokonszenvet ne állilsnk meg.semnnsit alapra. .Vtlér-
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vén Tóth Lorincz módosítiisára, azt elvben mejítámadhatatlan-

nak ismeri: a/onban azi hiszi, hoey annak elfogadása esetében

nyertünk ugyan egy türvényczikket, de a népnevelést vetettük

oda érte áldozatul. Nézete szerint, ha a törvényhozás a diploma-

tikai nyelv megtaiuilását az ország minden lakosára lehetvé

tette, megtette, mivel tartozott.

Még többen is felszólaltak a ktizponti bizottság Javaslata

mellett, kik között Ambrus F. úgy nyilatkozott, hogy ^^agyar-

országon csak egy nemzetiséget ismer s (;zeji kivül ismer még
fajokat is. A fajokra nézve méltányosságot követel. Ezt a méltá-

nyosságot azonban feltalálja a bizottsági szerkezet 1 1. sj-ában. A
10. sj-ban azonban többet kivan. Kivánja, hogy a magyar nyelv

tanulmány helyett rendes tanítási nyelvül mondassék ki. Ks a ki

magoknak, a különböz fajoknak érdekében ezt ellenzi, az rósz

szolííálatot tesz azoknak, mert a dijdomatikai nyelvet elzárván

tölök, kizárná ökel az alkotmány i)aradics()mából. Ki ezen köte-

léket is tágabbra akarja ereszteni, az szóló eltt gyanús a tekin-

tetben, hogy bizonyos (MU'ópai miasma reá ragadván, a fajból is

u(ímzetiséget kivan csinálni.

A vita befejezése után az elnök kijelentette, hogy 11 szer-

kezet van, melyek közül els helyen, miután a miniszter is elfo-

gadta, a bizottság javaslata fog elször szavazásra kitüzetni,

azután pedig az, a melyik hozzá legközelebb áll. Drdgoa a mi-

niszteri javaslatot kivánja els helyen felvétetni, mert arra töb-

ben szavaztak. Drágos ez indítványát azonban nem fogadták el

s els helyen a bizottsági javaslatol tzték ki szavazásra, mel3"et

szótöbbséggel el is fogadtak.

Eruiyiböl áll az az állítólag hallatlanul chauviu és magya-

rosító intézkedés, mely a román történetírók és publicisták állí-

tása szerint tartalmát alkotta az 1848-iki elemi iskolai torvény-

nek s melynek az volt rendeltetése szerintök, hogy az ország

nem magyar ajkú lakosait nyelvüktl és nemzetiségüktl meg-

foszsza és az iskoláztatás segítségével beolvaszsza amagyarságba,

liolott ténylen kikötötte, hogy a nemzetiségek fiai az elemi

iskolában saját anyanyelvükön tanuljanak s csupán csak alkal-

mat adott arra, hogy az állam nyelvét is elsajátíthassák. Hogy
az lH4H-ki els alkolmányos tr>rvényhozás meiuiyire igyekezett
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kielégíteni a nemzetiségek és els sorban a román nemzetiség

kivánságait, s hogy mennyire méltányos és szabadelv volt s

mily kevéssé érdemli meg a nemzeti türelmetlenség és szkkeb-
lség ellene nemzetiségi részrl annyiszor hangoztatott vádját,

kitnik az miió-bizottságj által készített törvényjavaslatból,

mely hivatva volt a románság minden elfogadható kívánságát

kielégíteni s a mely törvénynyé csak azért nem lehetett, mert

a viharos események a törvényhozás munkásságát más irányba

terelték.

Márki Sándor érdeme, ^) hogy az unió-biz<jttság munká-
latait kiásta Kolozsvár városának levéltárából, hova az unió-

bizottság jegyzjének, Gyergyay kolozsvári követnek irataival

kerültek s így hatalmas fegyvert szolgáltatott a magyar történet-

írás és public-istika kezeibe a románok azon sokat ismételt vádas-

kodása ellen, mmtha az 184^/49-ki véres eseményeket a magyar
trirvényhozás chauvinismusa és szkkeblsége idézte volna el
azzal, hogy a nemzetiségek, kiüönösen pedig a románok egyetlen

jogos és méltányos követelését sem akarta tekintetbe venni. Ez
állításnak fényesebb czáíblatát az imió-bizottság Márki Sándor
tanulmánya alapján alább ismertetend mmikálatainál és töi-

vényjavaslatáiiál még csak gondob sem lehetne.

Márki eladása szerint a liarmíjicz tagú bizottság gróf

Teleki József ki rmányz('> elnöklete alatt július lO-^án tartottu

els Üléséi, melyben a munka-i)rogrammot állapították meg. A
románok ügye elször a bizottság augusztus 3-án tartott ülésé-

ben kerüli el, a mennyiben Jioheczel bemutatta a második
román liatárör-ezred kérehnét, a melyet hátrább a román határr
ezredek viselt dolgainak elbeszélése kapcsán fogunk ismertetni.

Magát a nunáii nemzet kivánatait: a balásfalvi progranunot

augusztus 7-én Horváth István terjesztette el. Augusztus S-áii

:i bizottsáü' abban állajjodotl meg, liogv mivel a kérelmezknek
az () felségéti adott válasz szerint is az uni('> s .Magyarország

ujalji) intézkedései elfogadásával uiiuden kép/i'lliet sérelmíik

elenyészett s a rumán |M»li:ái-társak a Iidii t(>l)bj |)(»lirárai\:»l

') A/ ordt'-lyi uiiió-lu/.ollsáy. |{ii(la|Msti Szniilo i'jOl.) s/cptciiilicii

K/áin :121 M.W. 1.
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oííyenlö joífdl és szabadságot iiyortck, st a jelen iicnizcti gylé-
sen a többi polgárral egyaránt vaniuik képviselve, szükségtelen-

nek tartja, hogy ennek njabb kimondására egy külön lörvény-

ezikket alkossanak, mivel küloidxMi is egyenl sorsuk lesz a

magyarországi számos románnal. Teljes szabadságukban áll

azonban, hogy a maiiyarországi románokkal k<)zr)sen elftterjeszt-

1 lessék esetleges ujabb kivánataikat.

Sagioia püspök e határozat ellen külön véleményt jelentett,

be és kél nappal késbb, augusztus 10-én Boheczel Sándorral

egj'etemben azt inditványozták. hogy mivel a nudtkori hatá-

rozat nem nyugtathatja meg eléggé a románokat, igen czél-

szer volna mégis némeh' fbb kivánataikat, például anyanyel-

v()kn('k a tem]ilt)mlian. iskolában, a községekben s egyes folya-

modásokban val('> használatai tíM'vényhen biztosítani s azért az

ügyet ujabb tárgyalás alá \('nni.

A bizottság a kedélyek megnyugtatása s a törvényekbe

való felvétel végett ajánlta is a minisztériunniak, hogy a romá-

nok egyházi belügyeikben s elenn iskoláikban saját anyanyelvo-

kel használhassák, a magyart azonban, mint szükséges nyelvet,

kül()n tanítsák. Továbbá, hogy egyházi testületeiknél, valamint

a tisztán román ajkú kíizségekben a jegyzkíniyveket román

nyelven írhassák, de a felsbbséggel való megértetés végett azon-

ban magyatril is megszerkesszék. A polgári és más egvházi

hat(')ságokkal magyarul levelezzenek. .\ kérelmeket azonban

román nyelven is elfogadhatják. A gör. nem egyesüli \allásuakat

a hon többi más vallását kr»ve1k íuódjáia bizlosítsák és kimond-

ják, hogy a kf'llen képzeli románokai a koziuazüalás bármely

ágában is akadálytalanul alkalmazzák.

A román nemzetiségi kérdés, unni ilyen. Magvarország

törvényhozó termében legelször 184í^. augusztus iM-én lett

eszmeesere tárgyává. Az unió-bizottság egy tagja, b. W'esseliMiy'

Miklós, valószínen az unió-bizottság megkérdezése nélkül indít-

ványt tett a felsházban ..a román ajknak ügvében hozand('»

határozat " tárgyában.

u Wesselényi ez indíuánya igv hangzoll :

...\ IVIsíiliá/. kilVjozi s az íilsóliázat is hanit.siiirusMii r»'ls/.<ilílja aii-

iiali kinvilvánitási'ira : iniszfjint a házak, az összi-s lörviMiylidzás a
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honunkban lakó külömbözö l'ajúak s ajkúak s azok közt az oláhok

vagyis románok iránt rokon s testvéries érzettel viseltetik, velük a nem-

zet minden megosztható jogait szívesen megosztja, az alkotmányos köz-

szabadság, jog- és kötelezettségbe!! egj^enlség által sorsukat úgy mint

érdekeiket a saját magáéhoz kívánja csatolni s azokat az alkotmány

oltalma alatt állóknak vallja. Ezen nyilatkozatnak testté tétele végett fel-

szólítja a ház a minisztériumot, miszerint terjessze a házak eleibe, mint

törvényjavaslatot a következt:

Törvényjavaslat.

A hon román ajkú polgárainak nyilvánult aggodalmai s óhajtásai

tekintetébl rendeltetik

:

1. ij. A göi'ög egyesit és nem egyesit vallású polgárok a többi

keresztény vallásokkal s vallásbelieklcel az egész honban egyenl jogok-

kal birván. az eddigi Erdélyben is az egj'esült úgy, mint nem egj'eslt

vallásúak egyházi dolgaik lelett a felels minisztériumnak alkotmányos

lelüg;^'elete alatt szabadon rendelkezhessenek.

2. i;. Ezen egyházi belügyek folytatásáról szóló jegA'zkönyveiket

szerkesszék magyar és román nyelven.

3. i;. Elemi iskoláikban is a tanitás nyelve i-omán lehet, a magAar

nyelv a mellett taníttatván.

4. §. A román ajkú községekben a falusi jegyzk által vinni kel-

let jegyzkönyvek román és magyar nyelven szerkesztendk.

5. §. A román nyelven irt kér-, köt- s más magán oklevelek min-

• ienho] elfogadandók. hog;>', ha latin hetükkel s orthogratiával irvák. mi

a 2-ik és 4-ik i;-okbaii érdeklett jegj'zkönyveket illetleg is értend.

Elterjesztvén Wesselényi ez indítványát, egy rövid beszéd-

del igj^eiiezett tartalmát és ezélzatát vilái^ossá teiuii. Mindenel^.-

eltt kiemelte, hogy e törvényjavaslatban az oláhok románoknak

vannak nevezve, (yzélszeríínek véli ezt azért, mert mint szokásaik,

nrcz\onásaik, mindenekfelett pedig nyehok bizonyítja, bizonj'os,

hogy a régi rí'iniaiaknak ivadékai. Ujabb idben ez a név : román,

Miint adáko-román nev(!Z(>thi is kitnik, egy ixiUtikai pártot jel-

Iem(!z,de ö uvau ezen politikai értelemben hajlandó rájt»k ruházni e

nevet, hanem származásuknál tV)gva és ezt annyival könnyebben

is meglehetjük, mert hiszen k is miignkat közönségesen runui-

nyoknak nevezik. Hár a jeU;nlegi viszonyok kozott gondolni sem

Kíiiet, hogy a gor. kel. vallás valamikor üldözés tárgya legyen,

de azért a törvényjavaslat idevágó hitézkedése a románoknak

mégis nagy megnyugtittásárii fog szolgálni. Miután a románok

a vallásou kivül uvclviikhoz ragaszkodnak legjobban, jó hatással
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lesznek lájdk a tíirvóiiyjavaslatnak nyelvre vonatkozó intézke-

dései is. Igaz ugyan, hogy k többet követelnek, de a magyar
nemcsak nem adhat többet, st egyenesen, ha adna is, károkra

szolgálna, mert nemcsak a román és magjar nyelv k<»zött val(')

viszonyról van szó, hanem a magyar és a többi nyelvek k()z»»tt

levrl is. Józanul közölíik sem gondolhatja senki. Iiogy a nyelv-

vitának diadala részökre esnék. Czélja javaslatának a magj'ar

nemzet és a román nép között békességet és egyetértést hozni

létre, a melyre mindkettjöknek annyi szükségök van már azért

is, mert mind a ketten rokontalamil vannak beékelve a szlávok

és németek közé.

Wesselényi indítványa törvényjavaslat alakjában a viszon-

tagságos idk sürgsebb teendi miatt nem kerülhetett soha az

országgylés elé. De két nap sem telt el és a román kérdés az

als('iházban is eszmecsere tárgyává lett.

Augusztus 2G-án Drdgos János intézett kérdést a behigy-

nn'niszterhez azért, hogy micsoda hatalommal van a volt Erdély-

ben mköd királybiztos (U. Viiy) ellátva? A felséges guberni-

umnak felette, alatta vagy mellette van-e ? A hírlapokban bot-

rányos dolgok iratnak le. Így a medgyesi oláh i)ap felszólította

szomszédját, hogy kutyáját ljje le. Az meg egyszeren a papot

ltte ag\'()n. Igaz-e ez a hir, mely az egész vidéket nagy izgalom-

ban tartja ? Doboka megyében egy földesiu- a jobbágyi tizedet

megtagadó románokat önhatalmúlag megbotoztatta. A románt »-

kat üldözik, különtisen azokat, kik merészkednek a román nem-
zet érdekei mellett szavukat felemelni.

Szemére Bertalan belügyminiszter v;'ilasza után Murgii

Kuthym szólalt fel, kérvén a kormányt. Iiogv a román egvházat

mentl elbb végleg szabadítsa ki a kíiionbcn is l;'i/.anü(') i'ácz

m<;tropolita zsarnok.sága alól.

Pap Zsigmond az eddigi ariszlokiácziát leszi míndentMt

felelssé. Azt mondja: az erdélyi aiisztoki-áczia bánásnKMÍja

nagy bizalmat lan.ságot és idegenségei szült a román népben min-

denellen, a mimagyar.Hogy mily ers a román népben abizalmat-

lanság, naiv k()zvetlenséggel fejezte ki közelebbrl egy román
paraszt, ki folyamodása átadá.sakoi- az t biztató igazságügy-

miniszternek e szavakat monda: ..Nem bizom benned. Te is er-
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délyi ember Aagy. Láttalak ott a minap." Ö még a márcziusi

napokban indítványozta a románoknak a szerb hierarchia alól

való kivételét, Kivánja. hogy ez az egyházi önállóság még ez

országgylésen kimondassék és ugyancsak még ez országgylés

vessen véget tör\'ényesen intézkedéseivel minden súrlódásnak,

mi az urbériségbl ered.

Szerh Tivadar Drágossal egyértelemben nyilatkozott s ez

utóbbi másodszor is felszólalván, nyiltan bevallotta, hogy bár a

megelz kormánynak egyik provincziahs katonája volt, de

azért most már tudja, mit várhat a schAvarz-gelbtl. mióta az

ausztriai minisztérium Moldovába megizente : hadd menjen bp

az orosz. Ily akaratnak, mely az alkotmányos életet az absolu-

tizmussal meggyilkoltatja, szóló nem lesz soha embere. — Drá-

gosról e könyv folyamán még lesz szó s épen azért idézett szavai

figyelmünket nagyon megérdemlik. E szavak ugyanis nyiltan és

világosan kifejezik, hogy Drágos magát teljes szolidaritásban

érezte az oláh vajdaságokban él románokkal s hogy t a ma-
gyarok táborába csak az a meggyzdés vitte, hogy a magyai-

nemzet a románságtól is hn óhajtott szabadság mellett küzd.

míg Ausztria az orosz absolutismussal kezet fog, hogy segítsen

szabadságuktól megfosztani még azokat a románokat is, kik

nem az ö alattvalói s a kikhez ennélfogva köze sem volna.

Ezek után Kossuth Lajos pénzügyminiszter emelkedett fel

helyébl. Beszéde, melyet ekkor mondott, a legels nyilatkozat,

melyet a roiinin nemzetiségi kérdésben tle hallottunk. Kossuth
<' beszédében mindenekeltt kijelentette, hogy a polgári eiryt'n-

lség embere s ennélfogva azt szeretné, ha ennek a háznak min-

den polgára nyelv- és vallásbeli különbség nélkül élvezne min-

den jogol és szabadságol. lurn, de a külr»nféle népfajok között e

hazában (jlyan fajtájú és szellem agitácziók vannak napirench'u,

melyek a közös jog és szabadság, valamint a haza egységével

ellenkeznek. A kormánynak liulomása van arról.hogy az erdélyi

oláhság között összeesküvési bnjtogatások vannak, melyek kül-

fcjdröl jönnek, — onnan, a hoiman nnnden magyarellenes doliti:

jön. (Kossuth itl nyilvái) liécsre czéioz.) Erdélynek jelen viszo-

nyait és féríiait nem ismeri elegye, de azt ludja, hoiry a múltban

az arisztokráczia részéríll sídvos l)íint)k kuvellettek el. csMklinirv
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az erdélyi jirisztokráczia hnci luiii lehelnek ;i l)iijl(iual;is«»k

okai, mivel lioiiV azok iiiosl már meíjszüiilek. de meu az is

nyilvánvaló dolo.ü', hogy a mull híineinek jeleit 1*4 óra alatt nem
lehet elenyésztetni. A kormány megigérte, hogy a legrövidebh

idö alatt törvénynyel fogja kivenni a románokat a szerb hierar-

chia alól. Az elválasztásnak meg kell történnie, mert a köriii-

mények kiviínják. de nines logika benne, mert teljesen illogikus

gondolat nyelv szerint mérni a vallást. Hilia. hogy i-omán ajkú

honfitársaink nyelvüket és vallásukat elannyira indentifikálják,

IniiíT midn méltán szí'illalnak fel a rácz hierarchia ellen, nem
veszik észre saját kehlokben a hierarchia nyomását, pedig az

annyii'a terjedt, hogy a keblökbeli papság egy része egyszer-

smind lidajdonképen politikai kormány is. Ha ezen urak felfog-

nák, hogy nem az a hivatásuk, hogy j)olitikai koiiiián\t képez-

zenek, hanem, hogy a né])e1 erkölcsíissé és mveltebbé neveljék,

akkor sok dolog másképen állana, mert minden népnek. állapota

rósz karban van, hol a pap több. mint paj). — ha egyszersmind

]>olitikai hatalmat is gyakf)i-ol.

Krdekesek Kossuth e nézetei a román pa])ság sz<'re|)érnl.

Krdekesek azért, m<M't ma is aktnalisok. Mnresiauu Audi í\íí

..Üesteai)te-le románéi" kezdet hires dalában ezt énekelte:

..Preotii cu crucea in fruntea, caci ostea e erestina.'* I'apok a

kereszttel a sereg élén. mert a hadsereg keresztény I

_i líomán ré.szrl - folytatja Kossuth — nagy elszeretettel

has/ni'iljiik e kifejezést nép. I )e nem minden né]), a mit népnek

mondanak. Annak nevében nagyon bajos beszélni. Mi(r(/u

Euthym Krassóban közelebbrl néjjgvlést lariotl. a melyen azt

határozlí'ik. hogv a románoknak küjon ka])itányuk legven. Kz

épen olyan, mint mikor a szerbek magoknak vajdiit kérnek. Az
('rlliei(") ('s lennészetes dolog, hogy egy bizonyos területnek, nn^-

lyet megyének hívnak, egy ftisztviselje legyen, hívják ezt

aztán akár lis|)i'uuiak. akár kapitánynak vag^ vajdának; de az,

hogy egy országban a hivatalok fajok szerint osztassanak fel, az

ország egységének felfoi'gatására vezet gondolat. .Magvarorszá-

iron a kedélyek lecsillapítására s az ország minden né|)fajának

i)oldoLrulására csak egv út van és ez az, hogy senki se gondolkoz-

zék oly l(''|>(''srl és ne legven \ idi'isít;'is;'ira senimil annak, mely
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azt foglalja magában, hogy Magyarország nem egy status, hanem
abban külön népfajok külön statust követelhetnek magoknak.
Ezen alapon vagy szerte bomhk Magyarország vagy kardcsapás
határoz. Ha azt vesszük, hogy Magyarország egységének alap-

ján minden jogban, szabadságban, kötelességben és törvény eltt
egyenl legyen s ne tegj^n külömbséget az. min templomban
imádkozik valaki s min nyelven szól szomszédjához, ezen
alapon van egység. De lia külön status-existencziát követel
magának rácz, tót, oláh, nem lehet egység. nem a népfajok
egymás irányában való balancirozásában látja a haza megmen-
tését, hanem a közös jogban és szabadságban. A szerbek vajdát

követelnek magoknak, tehát az oláhoknak is adjunk kapitányt,

hogy azok a magyarok mellett szólaljanak fel a szerbek ellen,

mert ez ma úgy van, holnap pedig a magyar ellen lordúlhat.

Ha tévedés van egy irányban, a mely Magyarország dismembrá-
cziójára van irányozva, ne vigyük által a többi népfajok közé.

Kossuth tehát nem ismeri el a kormányzás alapjául a

„dlvide et impera"-féle elvet. Az osztrák kormányzás erechnényei

megtanították, hogy min következményekkel szokott járni az

ilyesmi magára az állam egységére. Eltte az állam egysége
szent és sérthetetlen alap, de ez alapon mindenki számára bizto-

sítani akarja a jog és szabadság élvezetét ; st nem ellensége a

különféle fajú és nyelv népek individuális fejldésének sem.

Nem tai-tja szükségesnek ezt semmivel sem korlátozni mindad-
dig, míg az állami egység megbontására nem vezet.

így gondolkozott ez idben Kossuth és vele együtt minden
számbavehet magyar ])olitikus is, mint az világosan kitnik
épen az mü(')-bizottság folytatólagosan ismertetend numkála-
taiból.

Augusztus íU-én adta be Sagiiiia a/, iiiiio-bizdttsághuz az

augusztus H-iki ülésen jelzett külön véleményét, melynek tar-

talma a következ

:

Az erdólyi román iiunizut v;ilaiiiinl isdtli^olt' is JDjjosjin i^-óiiyl*' a

haza törvfinylíozó tostülotí'töl, miszoriiit úg-y vallAsu, vulumint noinzetisó^o

íh törv^'uiyilofí bizt<>siUHSH('>k Os onii('<lfiif>vii bnvuU vullúsiiak t^s iifinzotiiek

»ilÍHijuMt»)Ss<''k ; i'ifíy inosluiiáhaii, a iiiidii Krdi'lyiiok az anyalumiial való

effyoHÜlósü inof^törirMit, o joffHzurü s oj^yszorHuiiiid inóltáiiyos kiváiiat;il

tiazaíiúí iinói-zoUcl ji<luiiti ki - iiuiii ok iu'<lktil tartván attól, iio^y valuniint
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az unió eltt, úgy ezután is liái-nii módon i>nl{rári jogaiban csonkítást

szenvedni kényszeríttesse k. moly aggodalom, hogy többeket elhallgassak,

alapúi azon sérelmében, melyet az 1791. •)(.». tílrvényczikk által bár gAéreti

nyújtott eredmény nélkülözésébl érezni kényt eleiu'ttetett és melynek kíivet-

keztében a görög nem egyesült vallás Erdélyben 1848-ig isak tolerata

vallás volt, hitsorsosai jtedig nemcsak a kir. kormányszéknek és az

udvari kanczelláriának rendeletére, de még magának (J felségének leg-

l'olsbb parancsára sem vétettek lel hivatalba a törvényhatóságoknál, azt

iiasználván fel mentségül, hogy a román nemzet és disimita ecclesia non

est recepta. Háládatos megemlítést érdemel a legközelebbi idben kir.

kormányzó gróf Teleki .József exoellentiája, kinek is erélyes cosmojioli-

tikai intézkedései következtében a románajkú disunitusok kormányszéki

Írnokoknak fölvétetni kezdettek.

l gN'íinezon aggodalmakat táplálja a románokban a megtörtént unió-

nak is modora, mi is világos az erdélyi 184S. I. tíirvényczikkbl is : mert

ezen unionis törvénynek nincs meg a kor és annak geniusa által igényelt

kelléke; és hogy az nincs meg, tanúsítja az azt felkísér országgylési

felirat, mely a magyar, székely és szász nemzet nevében történvén, Erdély

népességének kétharmada meg sem említtetik és így az unió az eddigi

törvények által kizárólagos nemzetek által történt meg, de a nép nevében.

Pedig hogj' annak nem a kiváltságos testület, hanem Erdély összesége

által kellé vala megtörténnie, bizonyítja az, miszerint az uniót indítványozó

múlt magyarországi gylés, mint országilag kijelentett és elismert népkép-

visel országgylés lépett ki és hívta meg Erdélyt és az ilyen minség-
ben Erdély uniójáról hozott ^törvénye is 'egész Erdélyre s nem a három

kiváltságos nemzetre hivatkozott, mert ez magával a kitzött iránynyal,

a fölvett elvvel ellenkezik. Az unió-törvény tehát a nép igényeit nem
kéj)viseli. p]s hogy nem képviseli, még világosabban bizonyítja az erdélyi

1848. IV. törvényczikk, mely a vallások egyenlségérl szól. Már ha az

imió mindazt megadta volna, mit a század demokratikus szelleme kíván-

miért kellett e 9-ik törvényczikk V Bizonyosan azért, mivel az vniió törvénye

csak a kiváltságos testletet képviseli.

Azon ellenvetés tétetnék talán, hogy most tehát az unionis és a IX.

törvényczikk minket kielégít. De épen nincs úgy. Nincs pedig azért, mivel

a magyar haza lelkes i)olgára és minisztere, Kossuth Lajos kimondá a

most folyamatba lev országgylésen, hogy ICrdély országos gylése csak

imiót, teljes uniót vala mondandó és nem törvényeket hozandó és e véle-

ményben a törvényhozó testület osztozott. Es nincs úgy. végre azért, mivol

az unió tökéletes egyenlséget feltételezvén, a hozott törvény nem csak

életbe nem hozta az egyenlséget, st a három nemzet a számosabb negye-

diknek érdemlotlon rövidségére máig is fentartatott. Most itéljo meg a nem-

zetek és emberiség jogait tisztel czivilizált pjurópa, liogy ott, hol 0—70(UXX)

lélek három külön nemzetet alakít, isteni és társasági törvények igényeivel

összefér-e, hogy egy millió és ;UX).0(K) lélek mégis csak nulliiikálva legyen ?
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Az unió Erdélyt Magyarhon formájába vala öltend ; áll-e ez gya-

korlatilag ? Áll-e ez akkor, mikor az egyesült országban darabolt suve-

renitások lépnek el, midn egy megye — Kolozs — decretál és decre-

tumait egész Erdélyivel közli ?

Nem csoda tehát, ha az erdélyi románok még a megtörtént unió

után is aggodalomban vannak jövend polgári állásukra való nézve, még
az esetben is, ha az imió megadta volna azt, mit az uniót is elidézett

európai szellem igényelt ; mert nem lehet ily körülmények között nem
fig;V'elni gróf Széchenyi István honunk kitn nagy polgárának azon nagy

mondására : ^,ámde ki sokáig élt becsület nélkül és azt visszanyerni kezdi.

részint visszanyerte már, az százszorta féltékenyebb e kincse körül, mint

az, ki ily erkölcsi agónia között sohasem A-olt." ^)

Aggodalma tehát a román nemzetnek ann^^ival inkább okszer, mivel

a román nemzetnek szeretett királj^unk O felségéhez benyiijtott kérelmére

Innsbruckban 1848. június 23-án kiadott legfelsbb királyi választ, mely

által felsége a román nemzetet biztosítani kegyeskedett, miszerint mag^-ar

ministex'iumának meghagj'andja, hogy a román nemzet biztosításáról tör-

vényjavaslatot terjesszen föl, — a tisztelt bizottság jegyzkönyvébe meg
sem említette, liivatkozván egyedül az elsrendbeli, Innsbruckban folyó

évi jimius 11-én kiadott kir. válaszra; már pedig igen rendjén lett volna

tárgyalni a június 23-kit is, minekutána a 11-iki tárgyaltatott.

Mindez aggodalmak következtében, midn e különvéleményemet tar-

talmazó nyilatkozatomat tenném, teljes reményben vagj'ok, hogy minisz-

tériumunk méltányolván a román nemzetnek benne helyezett bizodalmát.

Erdély népességének kétharmadát megnyugtatni és a közhaza boldogsá-

gának annyira kívánatos érdekek kiegyenlítését ki fogja eszközölni.

Saguna e külön véleményét az unió-bizottság minden meg-

jegyzés nélkül terjesztette fel ugyan a minisztériumhoz, de azért

a román kérdés rendezése továbbra is egyik fö gondja maradt.

Mint Márki Sándor alapiü vett tanulmányában kimutatta, az

unió-bizottság szeptember 1-tl tí3-ig nem tartott ülést. K három

heti szünetet azonban arra használta, hogy a románok által any-

nyira sürgetetttörvényjavaslatot kidolgozta. Ez ülésen mind()ssze

10-an jelentek meg az elnökkel együtt, úgy hogy a többség a

románoké volt. Boheczel Sándor, Stiguna András, Lenienyi

János, mini az iniió-bizottság tagjai, (jipniin. Duma IMI, Ighian

.Józsel', Jírán .láiios vi^ MoUlovúu Demeter. Kz utóbbiakat, kik

mindnyájan tagjai voltak az insbrucki küldöttségnek, Szemere

Bertalan bolügymniiszter uiindjárl kezdetben kinevezte volt a

') Magyar Akadémia körül !'>. 1
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bizoltsííg taí^jaivá. Teleki József elnök azonban, mini az ülés

elején ki is nvilvánitotta. a miatt. ..hoery nom voltak az erdélyi

országijyiilés ;'iltal kikiildvc, (mUIííj: a bizottság tagjainak sem
tekintette ket s a tanácskozásban vah'i részvételre sem szólít-

hatta lel ket. Most azonban, miután a minisztereln<")k meííbizá-

sából báró Kemény Dénes államtitkár szeptember '2'2-On 9-U.

eln. szám alatt kelt levelében ket felszólította, hogy „néhány

román biztos folyamod;isának tárgyalása végett" hívja (kssze az

unió-bizottságot és küldjön meghívást azon öl román részére is.

kiket a minisztérium e bízottságba pótlólag kínevezett, ö teljesí-

tette az államtitkár kívánságát s a meghívottak Tueg is jelentek.

A bízottság ezután kimondotta, hogy a meghívottak ..a i'omán

ajknak folyamodványa iránt folyó tanácskozásba a nézetek

egyezhetése tekintetébl befolyhatnak."

Viszont a meghívottak is kinyilatkoztatták, liogy k a

benyújtott törvényjavaslatra nézve csak mint egyes polgárok

jelennek meg és magukat csupán olyanoknak kívánják tekin-

tetni s nem egyúttal a román nemzet meghatalmazott képiselöi-

nek is. A tanácskozás alapjául pedig a balásfalvi uyíilés kér-

vényét s () felségének aria adott válaszát kivjinják vétetni.

Az O felségéhez benyújtott kérvény tartalma semmi egyéb

sem volt, mint lövid összefoglalása a 16 pontból álló balásfalvi

román poUtikai pi-ogrammnak. <> felségének e kérvényre adott

mindkét rendbeli válaszát az elzkl)en részlet(>sen ismertettük.

A Ixíadott folyamodás szeiint azonban a román nemzet
( ) felsége e válaszaival nem elégedhetett meg és pedig a többi

között azért nem. mert a választói jog feltételekhez van kíitve.

Acensns és a magyar hivatalos nyelv adottnak képzelt jogaikat

egészen meghiúsítják ; nemzetiségöket s nyelvöket háttérbeszo-

rítják, mivel Magyarországon csak egy magyar nemzetet és egy

hivatalos nyelvet — a magyart akarnak ismerni. Ennélfogva,

valamint eddig a régi rendszer és elnyomó törvények, úgy ezentúl

e census stb. következtében a román nemzet továbbra is tényleg

elzárva marad minden politikai jogtól. A bízottság román tagjai

ennek alapján kijelentették, hogy a balásfalvi kivánatokhoz

ragaszkodnak s azoknak hdybenhagys'isát kérik.
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Az unió-bizottság azonban azt határozta, hogy niivel a

balásfalvi kérvény még az unió kimondása eltt készült s az unió

kimondásával a kivánalmak részben elenyésztek, részben benne
vannak a benyújtott törvényjavaslatban, azt a javaslatot fogja

tárgyalni, melyet a meghívott 5 román négy fejezetbe s húsz
pontba foglaltan, mint magán egyének szeptember 19-én folya-

modvány kíséretében nyújtottak be a miniszterelnökhöz.

A bizottság ezután pontonként tárgyalta a törvénytárban

XXI. czikknek szánt javaslatot s így állapította meg annak szö-

vegét, mely mindaddig ismeretlen volt, míg Márki Sándor a múlt
év szeptemberében többször említett tanulmányában közzé nem
tette.

XXI. törvényczikk, a román nemzet polgári jogainak egyenlség
alapjáni biztosításáról.

I. FEJEZET.

A nemzetiség- és nyelvrl.

1. §. A románok nemzetisége és nyelve elismertetik és biztosít-

tatik.

2. §. A románok saját templomaikban, eg-yházi ügA'eik igazgatá-

sában, elemi és felsbb iskoláikban, valamint papinöveldéikben saját ro-

mán nyelvüket liáborítatlaniil használhatják.

3. i;. Azon megA'ék-, vidékek- és székekben, az úgynevezett Király-

földön, királyi és mezvárosokban, a hol románok is feles számmal
vesznek részt a tanácskozásban, románul is szabad leszen felszólalni.

Egyházi testületeikbon, úgy a románajkú községekben a jegyzkönyveket
román nyelven írhatják ugyan, hanem a felsséggeli megértetés végett

magyarul is. Azonban más, akár egyházi, akár polgári hatóságokkali

levelezósöket (sui)án magyar nyelven tehetik.

4. §. A fonntobbi értelemben román nyelven írt jegyzkönyvi
kivonatok, nemkülömben kérelem, köt-, biztosító s más oklevelek

mindenhol elfogadandók

.

5. §. Országos törvények, királyi, miniszteri ós más köztörv'óny-

hatósági körrondolelok fdrdításban román nyelven is közzéteendk ott, a

hol románok is vannak.

(). ij. Az 1848-ki 2'J. törvénvfzikk a volt Erdélyországra is kitei"-

^ jesztotvén, a románokból alakúit és alakulamló rsereg vezényleti nyelve

is magyar loond, do a mellett a román nyolveni vezényletben is gyako-

níltathatik. (.\ románok javaslata mej^forditva kívánta.')

3li
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7. >;. Miudazon jogukban és kedvezményekben, a melyekben a többi

határrök t'lrvényileg' rószesittetni fognak, aromán hatíiroríik is rt^szesi-

tondk.

11. FEJEZET.

A kormányzást és igazságszolgáltatást illeten.

8. ij. Az 1848-iki 16. törvényczikk rendelete szerint n»''pk6pvÍ9elet

alapján alkotandó meg;v"ei szerkezetbe tanácskozó tagokul választhatók

az olyan románok is, kik a magyar nyelvet nem beszélik, de értik. (A

román tagok javaslata mellzte a magj'ar nyelv tudását s a románok

beválasztását a nép számaráuj-a szerint kivánta.)

9. §. Az állományi közigazgatás minden ágában a rumánok képes-

ségök tekintetbe vételével igazságos arányban alkalmazandók.

10. sj. Minden kir. törvényszék mellett, ideértve a Királyföldíln

levt is, a románajku szegény nép ügj^einek ingyen vezetésére egy-egy.

az álladalom által fizetéssel állítandó románajku üg.\Tiököt fog a kormány
kinevezni.

11. íj. -Mindennem kinyomozó bizottságokban, a hol valamely

román egyén vagy kíizönség érdeke forog fenn. román egyének is alkal-

mazandók.

12. §. Az erdélyi Approbata és Compilata törvényeklien a romá-

nokat kisebbit vagy terhel bármi törvénj'ek eltörültetnek. (A román
tagok által benyújtott szerkezetben e §. igy hangzik : A román nemzet

egj'éni személybátorsága olyformán biztosíttatik, hogy csak gyanúra s

politikai vétségek ürügye alatt be ne fogattassanak ; az ezzel ellenkez

törvények eltöröltetvén.)

m. FK.JEZET

A nevelést illeten.

13. g. Az elemi iskolák, felsbb tanodák és képz intézetekni«k álla-

dalmi költségen leend felállításában és föntartásában a román ajkiiakra

nézve is épen olyan tekintet lesz, mint az ország más ajkú lakosaira.

14. {?. A magyar egyetemeknél román nyelv és literatúrai tanszé-

kek állíttatnak fel, valamint a román kíizéptanodákban és felsbb iskn-

lákban a magyar nyelv és litaratura rendes tanulmány leond.

A 15. §. az eredeti szerkezetbon következképen hangzott : ...\/.

aradi tanitó képzintézet, a balásfalvi f- és belényesi középtanodák a

románf)k tulajdona lévén, azokban a tanítási nyelv a román ; a magj'ar

nyelv azonban rendes tanulmány leend." E ij-t azonban elhagyták és

helyébe következett a 16-ik, mely mint 15. §. az uj szerkezetben igy

hangzott: „A katonai fönnálló é.s állítandó képezdéki)en román növen-

dékek is fognak képeztetni. '

Elmaradt a 17. íj. is, mely így iiangzott : ..A sajtó tíikéletoson szabn<i

s jelesen a románokon nehézked hirlapi kauczió eltön'Utetik. '•
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IV. FEJEZET.

A vallásról,

18. §. Az 1848. évi XX. törvém^czikkben lefektetett elvek nyomán
rendeltetik

:

1. Az ó-bit románok a karloviczi metropolitától s általában a

szerb egj'házi kormánytól, — a római katlioUkiisokkal egTk'esültek pedig-

a latin szertartású hierarchiától függetleneknek nyilváníttatnak ; minek
következtében mindkét felekezet úgy f- mint alrendü egyházi elöljáróit

szabadon választandja.

2. Az ó-hit románok a temesi s verseczi egyházmegyékben azonnal,

üresség esetében pedig a n.-szebeni s aradi egyházmegyékben is maglik-

nak román ajkú püspököket és metropolitát A'álasztandnak.

3. A püspököket az illet egj'házmegyei zsinat, a metropolitát

pedig az illet egyházmegyéknek román népe egyházi gyülekezetekben,

képviselk által minden kijelölés nélkül fogja választani s a magyar
minisztériumnak bejelenteni.

4. Az (isszes egyházmegyék gyülekezete kerületenkint oly arány-

ban választandó 120 tagból fog állani, hogy negs'ven az egyházi osztály-

ból, ideértve a püspököket s archimandi'itákat ; nyolczvan pedig a vilá-

giakból 8 ezek között huszonöt követ a határrvidékrl küldessék.

5. Az egyházi összes gj'ülekezetben fog az egj^es megyék zsina-

tainak, mely idben s mi módon tartása is meghatároztatni és az egj'házi

s az iskolai kormányzásnak általános rendezése eszközöltetni.

6. Egyházi s iskolai ügyeik kormányzására a vallás- és közok-

tatásügyi minisztérium mellé románajku egyénekbl külön osztály fog

felállíttatni.

7. A vallás- és közoktatásügyi miniszter egy elnököt s a románok-
ból és szerbekbl négy-négy, vagy ha valamelyik felekezet vonakodnék
ahoz járulni, más felekezeti négy egyént fog bizottságképon kinevezni :

mely bizottság a románok és szerbek között fönforgó mind nemzeti,

egyházi s iskolai pénzalapot, mind pedig a kolostorok jogviszonyait

megvizsgálja s a románok illotöségét az igazság- s méltányossághoz
képest kijelölve, valósággal ki is adassa. A vallás- és közoktatásügA-i

miniszter jelen törvényczikket haladéktalanul végrehajtanilja.'*

Mielölt e loi'vrnyjavíislat ismertetését ti ivább lolytatiuini.

e li^. sj. liULiyáni V(iiuilkozóan sziikséiíosii(>k. tartítin iiu\ir.ii\iry(>/ni.

lioííy az egvliázi ü^^yokre vonatkozúaii a Itizottsájí máraiiiíiisztiis

l()-áii Szász Károly eladó javaslata alapján abban állai)i)dott

nw^r, ho^y a római katholikiisok, ^örüy: ej^yesiiltek és nem e_irye-

sííllek, valamin! a zsidók e^^ybázi és iskolai iiirycinek kormány-
zásám nézve azonnal életbe kell léptetni a Mairyaidrszái:baii
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elfogadott rendszert, úgy azonban, hogy a gör. keleti és gör. katli.

püspököket továbbra is erdélyi módon válaszszák.

Sagiina püspök nem levén e határozattal megelégedve, két

nappal késbb az erdélyi gör. kel. egyházat illeten következ
javaslatot terjesztett a bizottság elé

:

1. A görög nem egA'Csült vallás a már Magyarhonnal og^^^esitett

Erdélynek ezen hitbeli lakosaira is töi'vényesen bevett vallásnak nyil-

váníttassak,tökéletes egyenlséggel és viszonossággal az összes hazában
iiiinden vallásfelekezetek irányában.

2. Az átmenetrl szóló 1844. III. t. ez., az 184N. XX. t. iz. 6. ií-a

rendeletei az Erdélybl való görög nem egyesültekre is kiterjesztessenck

3. És mivel az 1848. XX. t. cz.-nek 8. ij-a következtében a görög

nem egyesült egyháznak vallásbeli és iskolai ügyei iránti intézkedési

jogai az álladalom lelügyelése mellett az anyahonban biztosittatnak,

hogy tehát az erdél^'i görög nem egyesült népes püspöki megye vallás-

beli és iskolai üg^-ei és alapítványai iránt korszellemileg intézkedhessek,

engedtessék meg e i)üspöki megyének is, hogy egyházi institutioi sze-

rint a minisztériumnak elleges jóváhag>ása mellett és felügyelete alatt

egyházi és iskolai gyülekezetet idrl-idre tarthasson. Minthogy pedig

egy ily egj'házi és iskolai ügyekre, nemkülönben az alapítványokra

vonatkozó gyülekezetnek megtartása elkerülhetetlenül szükséges e pü.s-

pöki megyében, mely semmi tekintetben rendszabályozva nincsen, ennél-

fogva határozottan mondassék ki, miként a vallás- és közoktatásügyi

miniszter mentl elbb egybehívja az e püspöki megyére vonatkozó egyházi

és iskolai gyülekezetet, melynek tagjai addig is, míg annak szerkezeié

törvény által rendszereztetni fog, az illet megyés püspíikön kivül 44

esperesbl és 50 világil>ól álljnak.

4. A Királyhágón tiil lev görög nem i'gyesülteknek jiapsága és

liitsorsosainak nagyobb biztosítása tekintetébl említtessék meg e megyére
nézve is az egyházi és iskolai szükségeknek közálladalmi költségek által

teend fizetésrl szól(j 1848. évi XX. t. czikknek ;i. vj-sa, megszüntettetvéii

a sidoxialis garasoknak adása.

5. Az emberi emlékezetet felülhaladó idktl e megyékben a papság

által gyakorolt megj'és püs^xiknek választása továbbra is meghagyassék

azzal a módosítással, miként az jövendre az egyházi gyülekezet átlal

történjék, magától értetdvén az 1848. III. t. ez. 7. ^-^ nyomán U felsé-

gének a mt'gválasztott egyének közüli kinevezési joga.

6. Neiiikid<inben a lelkészek választásának a k(izség»4v állal

gj'akorolt joga.

7. Valamint az esjicresok választásának a lelkészek állal gyakorolt

joga jövendre is megmaradjon.

Az Miii('i-bizottság Sagima javaslatai a vallás- és krizoklatás-

ügyi miniszterhez azon megjegyzésíJül terjesztette í'el, hogy eii-
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nek több pontját már aug. 16-án tárgyalta s hogy a zsinat tartásra

vonatkozó pontokat nem találja a maga hatáskörébe tartozónak-

Visszatérve az ismertetett törvény 18. §-ra, a bizottság

megjegyezte, hogy azt nem tárgyalhatja, mert az részint a ma-

gyarországi viszonyokat, részint a kultuszminisztert érdek és

illeti? Mind a mellett Erdélyre nézve külön törvényben kivánja

kimondani, hogy mindakét felekezet ó-hit vallást bevett val-

lásnak nyilvánítsák és hogy mint eddig, püspökeit mind a két

felekezet ezentúl is szabadon válaszsza.

Az V. fejezet a képvisel-választással foglalkozott s annak

19. §-a így hangzott

:

„A románok egyenl követ- és tisztválasztási joggal birandanak

a többi honpolgárokkal minden külömbség nélkül s jelesen a magyarhoni

s erdélyi polgárok között az utolsó erdélyi országgylés által hozott

követválasztási jogegyenltlenség eltöröltetik s az ennek alapján meg-

választott képviselk hivataloskodása a jelen országgylés végével meg-

szün tettetik."

Az unió-bizottság kijelentette, hogy e §. tárgyalásába ezút-

tal nem bocsátkozhatik ugyan, de szükségesnek látja, hogy az

erdélyi követválasztásokat is lehetleg egyenlkké tegyék a

magyarországiakkal s hogy a követek számát helyesebb ará-

nyokba hozzák.

Az eredeti tervezet e v?-a (19) e szerint elmaradt s helyébe

jött, mint utolsó, befejez íj. a következképen hangzt'i

:

..10. sj. Mindazon jogokban s kedvezményekben, melyeket e hon
más nemzetei bii-nak vagy ezután törvényhozási utón nyorendenok. a

lománok is részesítonilk."

A meghívott 5 román bizalmi i'érfiu következ napon is

megjelent a bizottság ülésén, a melyben még egyszer felolvasták

a fennebb ismert(!tett ukkIou átdolgozott torvényjavaslatot és uj

alakjában egyhangúan eifogadtáiv.

„Hazatértek a bizottság legszorgalmasabb tagjai, a szászok

és románok — mondja Márki Sándor tr»l)bszor idézett és alapul

vett tajHÜmányában hogy most már minden ervel meguka-
dályozzák az uniót, melyet idáig nemesak elvben, hanem
harmadfél havi tanácskozá.saik alatt — legtöbb részleteiben is

elismerlek. Az uralko(i('»ház és a parlament közt nyíltan kitört
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viszályban c^TtMiPscn aiualiliiiz álltak s iVy nem énlpkolhetle

ket líibln'', lioíiT a parlament mit határoz a bizottságban végzett

munkálataikról. A türténetirót — s én hozzáteszem: a pohtikiist

is — azonban mindenkor érdekelni lógja, hogy oz a bizottság

mindent mogkisérlett P^rdél}' lüggö kérdéseinek — s éhez is

hozzá teszem, a románság jogosuhnak vehet kivánságainak —
megoldásához és teljesítéséhez."

A fentebb ismertetett dolgok kiegészítéséül még csak a

következket akarom megemlíteni. Az 1848-iki erdélyi ország-

gylés elé adott királyi propositiók 6. pontja egyenes utasítást

tartalmazott arra vonat koX('>an, hogy az országgylés vegye

komoly tanácskozás alá az Erdélyben lakó románok állapotát

úgy egyházi, mint politikai szempontból és azt igyekezzék

egy új törvény segítségével rendezni. Az országgylés azonban

a kir. propositiók követelését az unió-törvén^'nyel elintézettnek

vette. Miután a magyarországi márcziusi törvények kimondották

a jogegyenlséget az ország minden polgárára nézve faj, nyelv- és

vallásbeli különbség nélkül— hangzók az erdélyi országgylés

iilláspontja — és az erdélyi országgylés által kimondatván az

unió, igya magyarországi törvényekben kimondott jogegyenl-

ség Erdély minden lakosára is ki fog terjedni nyelv-, faj- és val-

lásbeli különbség nélkül s így nem forog fenn annak szüksége,

hogy az erdélyi románok politikai és egyházi viszonyai kühui t<ii--

vénynyel rendeztessenek.

Most már joggal felvethet az a kérdés, hogy az erdélyi

országgylés nem követett-e el mulasztást, mikor a lennebbi

hivatkozással elhárította magától a kir. propositi(')k által kívánt

tf»rvény meghozatalát ? \'ajjon, ha még június havában tr)r-

vénynyé teszi azt, a inil az nnio-bizottság fennebb ismertetett

javaslata magában foglalt, nem vette volna-e elejét annak a

véres polgárháborúnak, mely Erdélyben késbb kitört ?

A román nemzetiségi történetírók és publieistslk az ei-délyi

országgylés ez eljárását nemcsak egyszer mulasztásnak veszik,

hanem világos jeléül annak, hogy a i'ománoknak egvetlen jogos

kívánságát sem akarta teljesíteni. Ila(!Z állana, akkoi- bizonyára

az általa kiküldött unió-bizottság sem tette volna magáévá e

í<»rvényjavaslat tai-talmát. Az erdélyi országgylés foi'inailag és
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lényegileg is egyaránt helyesen cselekedett, mert az unió kimon-

dása után tényleg az ilyen törvények hozatala a közös népkép-

viseleti alapon álló országgylés feladata lehetett csupán. Es ha
a fennebb ismertetetthez hasonló törvényt hozott volna is, egyál-

talán még sem akadályozhatta volna meg a véres polgárháborút^

márcsak azért sem, mert a románság balásfalvi programmjában
az a követelés, hogy a románság tétessék elször negyedik törvé-

nyes nemzetté s aztán az unió tárgyában úgy kérdeztessék meg,
nemcsak a magyar alkotmány szellemével ellenkezett, hanem
teljesen forradalmi jelleg követelés is volt, melyet legitim ala-

pon álló kormány és országgylés el nem fogadhatott. De ha a

románok kívánsága kielégítést nyert volna, a bekövetkezett

zavarok közepette a fegyveres összeütközés elkerülhetetlen lett

volna mégis, mert a román vezetknek, kik idfolytán az elmék

és szivek uraivá lettek, titkos ideáljuk, mint a megelz fejezet-

ben kimutattuk, a Habsburgok uralma alatt álló Dakoromania
volt, felépítve a magyar nemzeti állam romjain, bevezetül a

Habsburgoktól független, hatalmas és teljesen önálló Dako-

romaniához, élén román nemzeti dinasztiával. A késbb bekövet-

kezett események még világosabbá fogják tenni, hogy a Barnu-

liu lelkétl vezetett 184S/49-iki román forradalmi mozgalmakkal
megbékülni teljesen lehetetlen lett volna, nem emberi, hanem
isteni belátással és bölcseséggel is.



VII.

A román határörök akczióba vitele.

A- erdélyi közállapotok rövid szemléje az unió orsznyifi/üléstöl aM.<7M^•^-

tu8 végéig. A szászok küzdelme a szentesített uni-törvéni/ ellen. A közvéleménif

szerint a szászok és románok szövetséget kötnek az unió ellen. Miben állott

tényleg e szövetség'^ A belügyminiszter intézkedései a növekv román izgatá-

suk ellen. A kormányszék Béldi Fcrencz grófot Szebcnbe küldi kormánybizto-

sul. A Béldinek adott utasítás. Kisérlet Barnutiu elfogására. Barnutiu szeren-

rxésen elmenekül. Laurianu és Balasieseu elfogatása. Barnutiu Orlátra

menekül. Az orlát-vidéki román határrök felizgatása. K határrök megjelen-

nek Szebenben és követelik a befogottak szabadon bocsátását. A szabadon boesá-

tás köi-ülményei. Barnutiu és társai (hláton továbli folytatják izgatásaikat.

A komité lefoglalt levéltára. .Jegyzékiáltás Laurianu elfogatása tárgyában az

^rdélyi kormányszék és az oláhországi kormány között. Xcvezetes fordulat

Bécsben augusztus közepétl szeptember végéig. Dóblhoff államirata s ennek

következései. Puchner engedélyezi az I. román határrezred gylését. E gylés

jiolitikai természet követelményeinek ismertetése. E gylés fontossága a román

mozgalmakat illeten- A II. román határörezred akczióba vitele és l'rbán

alezredes magatartása. Az I. zászlóalj lázadása és kalandos története. A július

IJ-iki gylés és követelései. Az uni-bizoftág válasza e követelésekre. Urbdn

szeptember 7-én egy újabb gylést tart. E gylés határozatai valóságos hail-

izeneiét képeznek szemben a magyar kormánynyal. Urbán jelentése a naszád

-

vidéki helyzetrl és indítványa. Megkezdi a sorozást és a pazsura-osztogatást

.

Hntry a további fojlomcnveket moirórtsiik, vissza kell tér-

nünk Erdélybe s rövid szemlét tartanunk az oda való közállapo-

tok felett. Említettük, hogy május elején báró Puchner minden-

ható titkára, íJlanz Flórián Bécsbl, hova az irányad('» körök

hanííulatának kipuhalolására ment voll, azzal a hínrl tért vissza,

hofjy () felsége az uni(')1 bevégzett ténynek tekinti s hogy leg-

felsbb helyrl az unió-ellenes mozgalmak semminem erkölcsi

támogatásra sem számíthatnak. Május i'D-rl keltezve. felsége
i nádorhoz, a kormányzóiioz és bán') ruchncr föhadparancsnok-
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hoz intézett legfelsbb kéziratában az Erdélyben lev összes had-

ert a nádor rendelkezése alá helyezte. Június 17-én a nádor

Bécsben feloszlatta az erdélyi udvari kanczelláriát, s egy pár

nappal késbb a minisztérium teljhatalmú kormánybiztosnak

Erdélybe báró Vay Miklóst küldötte. Juhus 10. után a pesti

els parlamentaris országgylésre az erdélyi részek képviseli is

többségükben csakhamar megjelentek. Július 18-án pedig az

erdélyi országgylés az unió törvényczikk szentesítési záradéká-

nak felolvasása után bezáratott.

Az unió tehát királyilag szentesített törvénynyel bevégzett

tény volt, a mi azonban nem akadályozta meg abban szász és

román ellenségeit, hogy ellene ne izgassanak. A szász universi-

tas, hogy a már áprilisban kimondott ellenállást nagyobb siker-

rel folytathassa, június 16-án elhatározta, hogy magát bizalmi

férfiakkal fogja kiegészíteni és június 26-án Salmen Ferencz

szász eomes elnöklete alatt, mint egy külön szász kormányzó
testület, össze is ült. Ily módon ez id szerint két egymástól füg-

getlen s egymás hatáskörébe vágó törvénytelen testület : a román
nemzeti komité, és a szász universitás osztozott meg két törvé-

nyes tényezvel : a törvényes magyar kormányzattal és a fhad-
parancsnoksággal — az erdélyi végtelenül összezavarodott

ügyek intézésében.

A k()zvélemény a román nemzeti komité izgatásai és a

szász universitás magatartása között szoros összefüggést vélt

találhatni. A magyar lapokban nyíltan meg volt írva, hogy pénz-

zel és utasításokkal a román komité tagjait a szász vezéregyé-

niségek látják el. A román komité ellen június els napjaiban

8zebenbe küldött vizsgáló-bizottság nyomára jött annak is, hogy

a szászok a komité bujtogató tagjait pénzzel is támogatták, ami

okiratszeriien, mint Yny Miklós kormánybiztos egy július 8-ai

hivatalos j('lent(''sé])l kitnik, csak azért nem voh bcbizonyit-

ható, mert a vádlottakat nem lehetett kihallgatni. „En egy a

gylésekben jelen volt cs. kir. katonatiszt elbeszélése után igy

jíígyezteni lel azt — irja.Iakab Klek". ') A szász ispán, Salmen
és a túlzó románok \^A^. pünkösd szombatján június lO-én esti

') Szaliml.sá^ilmit/.imk liii-ir-iu'tr'lii'/ l'.'S I
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6—8 óra közi. tr»bb luiiii ulOúrtekczlelek után abban eiíveztek

meg, lioiíy l. az oláhok kötelezték magukat a szászok iiadkon-

tingenseinek is kiállítására, iV a szászok a harezi szolgálatot tevfí

oláh(íknak naponként lel kenyér és fél húszas — 25 új kr. fize-

tésére. 3. a szászok Szebenben az oláhok részére gyninasiuiu

építés végett ingyen adnak telket, 4. építésre a nemzeti pénztár-

ból 80.000 frtot adnak, 5. beleegyeznek, hogy ezentúl a szász

székekben az oláli il'jak is, ha kell képességgel bírnak, a gya-

kornokságtól fel a királybiróságig elhaladhassanak, (i. az oláh

komíté tagjainak, kik a két nemzetnek közös ügyeit ínté/.ík,

300 frttól 30(,X) Írtig men fizetést biztosítanak, 7. a mi ingó és

ingatlan vagyont az oláh felkelk a magyaroktól elfoglalnak,

kizárólag az 'hék lesz. Ez utolsó pontot Sehurter osztrák tábor-

_nok hozta ajánlatj^ a.. Az egyességet nem foglalták irásba, de

mindkét fél becsület alatt ígérte megtartását."'

11a Jakab Elek ez eladását minden részletében nem is

fogadhaljuk el feltétlenül igaznak, de annyit mégis ténynek

vehetünk, hogy a szászok és a román nemzeti komité között a leg-

szorosabb egyetértés uralkodott s hogy, ha nem is forma szerint

hivatalosan, de bizalmasan esetröl-esetre a teendkre vonatko-

zóan, megegyeztek. E feltevésünket igazolja a n.-szebeni gíirög

kel. ftanács ez idszerint még magyarbarát öt tagjának június

7-rl a kormányszékhez intézett jelentése is, mely ide vonatkitzt)

részletében kíivetkezképen hangzik: ..E jelentésünknek oka
egy, az idevaló szász bujtogatok által tegnap délután az új ser-

fz házban tartott gylés, melyre meghívattak az oláh nem-
zeti bizottmány és az itt tart(')zk()(ló s ferde ii-ányaíkról ismeretes

ifjak is, kik a szász bujtogatásokkal kezet fogva, nemesak az

oláh nemzeti bizottmány, hanem az összes oláh nemzet nevében
és ké])ében kikiáltották, hogy az uni(')ról senunit sem akarnak

tudni s megakadályozására mindent elk('»vetnek, a magyar és

ézékely nemzetre kígyót-békét kiáltván. E gylést ma déleltt a

szász nagy templom eltti téren szabad ég alatt tovább folytat-

ták. Többen szónokoltak, mely gylésnek a mint értettük

végezélja az lenne, hogy a szászok az oláhokat maguk részére

csábítva, együtt szegüljenek ellene az uniónak. E gyléseken
fszfrojict vittek a szászok részérl nenÍL'iii és Schuller. a taniir,
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— az oláhok részérl Paj; Sándor. Román Konstantin. Szcs
János és hozzájok méltó kollegáik . , . Egyébiránt, ha jól érte-

sültek, a szebeni helyihatóság is aligha nem egy kézre dolgozik

a bujtogatókkal, úgy, hogy ott bármin kormányi intézkedést

máskép, mint a katonaság útján bajos lesz érvényesíteni." ^)

A magyar belügjTninisztérium ez értesülések és jelentések

alapján az erdélyi kormányszékhez egy rendeletet küldött, mely-

ben tudomására hozza a kormányszéknek, hogy az erdélyi

részekbl olyan értesítéseket kapott, melyekbl az tnik ki.

hogy ottan, különösen a szászok földén még mindig aggasztó

izgatottság uralkodik s hogy újabban Szebenben, de meg más
helyeken is titkos oláh gyléseket tartottak s hogy azokban

oláh köpenyeg alatt szász kezek igyekeztek mások kárával saját

bnös czéljaikat elérni. Azért meggyzdvén arról, hogy szelíd-

séggel és nagylelk bánásmóddal semmit sem lehet elérni, meg-

hagyja, hogy mindenütt az ilyen üzelmek ellen a legnagyobb

szigorúsággal járjanak el. A kormányszék a belügyminiszter e

rendeletére támaszkodva, teljes egyetértésben Vay Miklós kor-

mánybiztossal, a szász földön minden titkos értekezletet eltiltott

és meghagyta a szász comesnek, hivataláról való letétellel való

fenyegetés alatt, a rendelet végrehajtását. -)

Eltekintve attól, hog}" e rendelet csak nagyon késn,
augusztus 21-én érkezett Xagy-Szebenbe, a román komité, mely
magát június elején hivatalosan feloszlottnak jelentette ki, üzel-

meit a szász közvélemény és a szász autonóm hatóságok j<nikaró

védelme alatt oly megbotrúnkoztatóan folytatta, hogy augusz-

tus havában, a túlságos erélyességgel egyáltalán nem vádolható

kormányszék is kénytelen volt erélyesebb rendszabályokkal

lépni fel ellene. A kormányszék augusztus 7-én kelt rendeleté-

vel gróf Jiéldi Ferencz doboka-vármegyei fispánt kormánybiz-

tosul küldi itle Szí'beribe azzal a határozott utasítással, hogy a

törvénytelenül míikiid és hatóságilag betiltott román komité

tagjait fogassa be s irományaikat foglalja le s a befogott komité-

tagokat vitesse Oyulafehérvárra s egyúttal utasította a sziisz

'; Jakab Klek: SzabadHájfluirczunk törtÍMielíhej:. IÖ9- 3X) I.

*) Kugen von FrinlenfelH : JoHoph BodouH vt)n Scliarbertr II. k. 57 .'>S 1
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comest és Szeben város polgármesterét is, hogy hazafiúi és hiva-

talos kötelességükhöz híven, legyenek segítségére a kormány-

biztosnak feladata teljesítésében.

Béldi megjelenve Szebenbcn, azonnal jelentkezett báró

Piichner fhadparancsnoknál, ki terve végrehajtására az Uracca

gránátosok egy félszázadát bocsátotta rendelkezésére. Nag}'

segítségére volt Béldinek egy Dobokai József nev vörös-toronji

vámhivatalnok is, ki e minségében az oláh mozgalmakat nem-

csak állandó figyelemmel kisérte, de kitnen is ismerte. Angnsz-

tus 17-én este Dobokai a rendelkezésre álló gránátosokkal a

Mészáros-utczában lev „Medgyesi udvar"-t (ma Hotel Meltzer)

megszállotta. Itt lakott Barnutiu egy földszintes utczai szobában.

Dobokai a katonákat, hogy észre ne vegyék, hátnlról az ndvar

mélyébl vezette Barnntin szobája felé. Valaki azonban mégis

észrevette a közeled katonákat és figyelmeztette Barnutiut.

Barnutiu azonnal tisztában volt a fenyeget veszedel(Mnmel.

Nem sokáig habozott, hanem kiugrott az ablakon az utczára és a

Bruckenthal-palota felé viv sikátoron át a katonák mögé kerülve,

elfutott. Szerencsésebb volt másnap Dobokai Laurianu és Bala-

sieseu elfogatásával. Maiorescu ekkor szintén Szebenben volt s

az elfogatástól csak úgy menekült meg, hogy a Pest felé induló

deligeance-ra felugrott.

I3arnutiu Szebenbl a közelben fekv Orlátra menekült,

Nóvák román határrezredbeli hadnagyhoz. Itt aztán a falu

elöljáróival s a határr-katonaság altisztjeivel együtt megálla-

podtak a további teendkben. Elhatározták, hogy a román nép

és a hatáirség nevében monstre-deputáczi(') utján fogják köve-

telni az elfogott komité-tagok szabadon bocsátását, ^hisnap

Orlátról átmentek Vesztémbe Sandruk ') hadnagyhoz, majd
Hakoviczára Trsz Dávid hadnagyhoz és ezek útján a vesztémi

és rakoviczai román határrséget is megnyerték tervöknek,vala-

un'nt a szkoiéi pap útján a szkoréiakat is. Augusztus 19-én este

felé e nég}' falu lakossága papjai vezetése alatt imponáló tömeg-

ben jelent meg Szeben akkor még fenálló kapui eltt. Az id
estére járt és Szeben város elöljárói attól lailva, hogy a tr)meg-

') SamlniU lia<liia)íy az ölvcnos óvckhoii Scluiiidnickra nrinetosi-

tctto nov^'t.
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ben bebocsátott románság valami nagyobb szabású rendetlensé-

get fog elkövetni, a kapukat bezáratták. A románok egész éjjel

künmaradtak. Másnap, látva a szebeni elöljárók, hogy nincs

okuk a város falai alatt táborozó románság kihágásaitól tartani,

beengedték a románokat. Ezeknek egy számosabb küldöttsége

megjelent báró Puchner eltt, kérve a foglyok szabadon bocsátá-

sát. Puchner barátságosan fogadta a küldöttséget s megígérte

nekik, hogy azonnal írni fog Kolozsvárra szabadon bocsátásuk

érdekében. Puchner válasza azonban nem elégítette ki a romá-
nokat. Követelték, hogy azonnal bocsáttassa szabadon a foglyo-

kat. Mikor látta, hogy a románok esetleg erszaktól sem fog-

nak visszariadni, elutazott Gyulafehérvárra, hogy az ottanidz
báró A^ay kormánybiztossal a foglyok szabadon bocsátására

vonatkozóan megállapodjék,

A románok ugyan visszatértek falvaikba, de azért nem
csillapodtak le. Augusztus 25-én újabb küldöttség sürgette

Puchner helyettesénél, Pfersmann tábornoknál a foglyok szaba-

don bocsátását. Pfersmann kijelentette, hogy ugyan a föhad-

parancsnok nélkül nem intézkedhetik, de tekintettel a nagy
izgatottságra, megígérte, hogy az esetben, ha a fhadparancs-

nok az nap haza nem jön, vagy este 7 óráig nem fog levelet

küldeni, a foglyokat szabadon bocsátja. Este 7 órakor a szom-

széd falukból beíizönltt románság tömegével egyszerre elborí-

totta Szeben fbb utczáit s riadó éljenzéssel fogadta a börtönbl
kilép Laurianut és Balasiescut, a kiket vállaira emelve, a

kaszárnyával szemközt lev sarki vendégl elé vitt. Itt Laurianu

beszédet tartott a néphez, a melyben azt igyekezett a néppel

megértetni, hogy t nem a császár, nem is a császári kormány
fogatta el, hanem csak a román nemzet ellensége, a magyar
miniszlériimi. E beszéd után a tömeg nagy diadallal mindkét

kiszabadított foglyot Orlátni vitte, hol Laurianu újabb bcszéd-

(l(!l buzdította ket a kitartásra.

Ez incidens következtében a román nemzeti komité legte-

vékeny(íl)l) és legtekintélyesebb tagjai: IJarnutin, Laurianu.

Balasiescu jíiloi-inán a katonai legyeimet felmondott fegyveres

ert alkot(') román hatái'örok kells közepében telepedtek le, bi/.

tosítva ekként a magyar polgári kormányzat miiulen inté/ke-
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dése ellen. Nem is iiuuadtak tétlenül. Kögtön rajta voltak, hogy

a nép felkeltett indulatát a matrok czéljaira kizsákmányolják.

Rábírták az I. román határörezred irányadó rétegeit, hogy a

fhadparanesnokságtól engedelmet kérjenek arra, hogy augusz-

tus L*7-én Orláton egy nemzeti gylést tarthassanak a végbl,

hogy kivánataikat vgy kéreleml»en összefoglalva, felsbbségök

tudomására hozhassák.

Az eladott akb<')l meggyzdhetünk arról, hogy Béldi

Ferencz expeditiójának egyéb positiv eredménye nem volt, mint

az, hogy a komité irattára a kormányszék kezeibe került. Ez ira-

tokat september 2-án Kolozsvárra átvitték, a hol Kováes István,

Babb Jánt)S és Makoldi Sámuel kormán^^széki kanezellistáknak

adták át megvizsgálás és jelentéstétel végett, a kik munkála-

tukkal szeptember 26- án lettek készen. Mindezek a körülmények

arra kényszerítették a belügyminisztert, hogy az igazságügy-

miniszterrel egyetértve, a maros-vásárhelyi kir. táblánál az

államellenes izgatások és bn(')k kipuhatolására és üldözésére

egy külön osztályt állítson fel.

Az augusztus lí^-iki esemény, különösen Laiuianu ellbga-

tása, nagy zajt és feltnést keltett Komániában is, hol ekkor a

tényleges hatalom a forradalmi kormány kezében volt. Ez a

kormány Laurianu elfogatását, noha Laiu'ianu tényleg magyar
állampolgár volt s még romániai alkalmazottnak is csak félig

lehetett tartani, a bukaresti osztrák kmizn Inal egy, a magyar
kormánynak átadíuidó jegyzékben úgy jelentette be, mint a

nemzetközi jogon ejtett sérelmet és határozottan kívánta, hogy

a magyar kormány vagy bocsássa szabadon Lauiianul, vagy

k()zölje vele azon terhel okokat, a melyeknek alapján befoga-

tását elrendelte. A királyi kormányszék a román forradalmi

kormány e jegyzékére adott válaszában Laurianu elfogatíisát a

következképen indokolta: „Bármennyire igyekezett az ország

az oláh népet a korszcdlem által igazolt engedményekben ré.szel-

tetni s a többi hoidakókkal egyenl joguakká tenni, mégis az

engedményeket nem fogták fel mindenütt azon szellemben, a

mint téve voltak: ellenkezen, a rosszakaratú bujtogatóktól

megvakított és félrevezetett néji sok megfontolatlan s az országra,

mint rajok nézve veszélyes lépésekre ragadtatta magát, melyek
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lumboló következményeinek eltávolítása a kormány els és

ffeladata. Az ily üzelmek vádjával súlyosan terheltek között

van Treboniano Lauria ni is, a mi az ország jelenlegi oly igen

nehéz viszonyai közölt elfogatását s iratai lefoglalását ered-

ményezte/' ^)

A fhadparancsnokság az I. román határrezred augusz-

tus 27-ére kért nemzeti gylését két heti késedelemmel, szeptem-

ber 10-ére engedélyezte. Augusztus 18-tól szeptember 10-ig a

naptár szerint nagyon kevés id múlt el, de annál több, ha az

egymást gyorsan követ nevezetes eseményeket fogadjuk el az

id mértékéül. Augusztus utolsó harmadában terjesztette

felsége elé báró Doblhoíf osztrák miniszter „Staatschrift über

das zwischen Ungarn und den übrigen Lündern Österreichs

hestehende Bánd der Einigung' ezim iratát, melyet O felsége

augusztus 31-én legfelsbb kézirat alakjában további milieztartás

végett István nádornak megküldött s a mely lényegében nem
víjlt egyéb, mint a Jellasieh által még június hóban kikötött

Ix'ikefeltételeknek államjogi elméletekbe burkolt ismétlése, azaz

röviden szólva, sem tíibb, sem kevesebb, minthogy a magyar füg-

getlen hadügy-, külügy- és pénzügyminisztérium olvasztassék be

a megfelel bécsi közös minisztériumokba és hogy mindazon vál-

tozásokat, melyek Magyarország alkotmányos életében márezius

óta történtek, különösen az 1848: 111.2. tr»i'vényczikket, mely az

íisszbirodalom eszméjének szerintök oly nagy ártalmára van,

mielbb meg kell szüntetni, mert ..az ausztriai császárságtól

külön vált magyar királ3'ságnak létezését pdlitikai lehetetlenség-

nek kell nevezni." Szeptember 4-én pedig megjelent ama legfel-

sbb királyi kézirat, mely Jellasiohot mindazon méltóságaiba

visszahelyezte, melyektl a június 10-én kibocsátott kir. kézirat

fít megfosztotta. Intjel volt mindez a szebeni föhadparanesnok

számái-a is, hogy észrevegye a nagy változást, amely legfelsbb

irányadó körökben az unió-törvény meghozatala és szentesítése

óta végbe ment. K fordidópojitig báró i'uchner, ha nem is lelkq^

sedettaz unióért, de loyalisan és becsületesen igyekezett vissza-

utasítani mairi'itól minden uin'ó-ellenes törekvést. Most azonban

'j Jakol' Elfl; : S/.iiliadsríjílinr./.iiiili t<.i-i(''m'ir>li.'/ IM.') ;n(> 1
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kötelességének ismerte ezeket az unió-ellenes áramlatokat, ha

még nem is nyíltan, de legalább rósz akaratú somleges maga-

tartásával bátorítani és erhöz segíteni. Ez magyarázza meg.

hogy egy pár napi késedelemmel miért engedte meg a román

határrök nemzeti gylését, melyet mint a katonai fegj^elem meg-

bontását, lelkébl ellenzett.

Az I. román határrezred szeptember 11-én tartott nemzeti

értekezlete kivánatait egy kérelemben foglalta össze, melynek

politika jelentéssel biró részletei a következkbe foglalhatók

össze

:

Követelik, hogy elzetes vizsgálat által konstatált bntény
esetét kivéve, senkit se vessenek börtönbe. Kívánják, hogy azok

ügyét, kiket ez ideig börtönbe vetettek, vizsgálják meg s ha

valami közönséges bntettet követtek el, akkor gy()kbcn járjon

el a rendes és illetékes bíróság, ha pedig nem, akkor rögtön

bofsássák ket szabadon. Jövre senkit se vonjanak el senuni

ürügy alatt saját bíróságától. Egyúttal a gylés tiltakozik a

magyar kormány által meghonosított terrorismus és rögtönitélö

bíróságok ellen. Követelik a jobbágyság, a robot és dézsma

eltörlését. Kívánják a korlátlan gyülekezési, szólás- és sajtó-

szabadságot. A nemzeti szabadság biztosítására szkségesnek

tartják, hogy aromán nemzet minden évben tartson egy sgy-
lést, a mely válaszszon egy állandó román nemzeti bizottságot.

Miután a Balásfalván megválasztott nemzeti komité tagjait

iddözik, e komité székhelye ezentúl legyen Orlát és mindaddig

maradjon az ezred védelme alatt, míg Ü felsége hatáskörében

meg fogja ersíteni. A román nemzet egjdiázi ügyét, nnt legfbb

hatóság intézze egy általános zsinat, melynek tagjai világi és

egyházi férfiakból álljanak. A román egyházak legyenek fiiggel-

lenek minden más egyháztól és állítsák vissza a régi román

metropoliát hajdanában bírt összes jogaival egyetemben. Minden

románnak ugyanazon jogai legyenek, mint az osztrák monarchia

bármelyik nemzetének. Tgy^^'^'^^'f)'^ joggal bírjanak, nyelvíik

használata, iskoláik, papjaik s tanítóik és a kitzhivatalnokokat

illeten, mint a többi nemzetek. Ha valahol valamelyik nemzet

klíin í'lnyíiket vívna ki magának, a románok is részesüljenek

mindez elnyíikben. Az egyenlség ez elve szerint töltessenek
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be a hivatalok és állíttassák össze az országgylés. ^) Egyúttal

azt is kijelentették, hogy csak O felségének, a császárnak kor-

mánya alatt kivannak élni s a magyar hadügyminisztert nem
ismerik el s rendeleteinek ép úgy nem egedelmeskednek, mint

nem egedelmeskedtek eddig.

E kérelmet az ezred nevében, mint annak teljhatalmú

képviseli aláirtak : ürsn Dávid, No iák Mihály hadnagyok;
Moldovanu János, Vesztemianu Antal lelkészek, Banciu János

és Stezar Konstantin községi tanitók.

Az orláti gylés, mely Riebel rnagy ffelügyelete és

sugalmazása alatt folyt le, jelentékeny, st mondhatni forduló

pontot képez az 1848/49-ki román mozgalmak történetében. Ed-
dig a román mozgalmak intensivitásuk és nagy kiterjedésük

mellett sem voltak egyébnek tekinthetk, mint helyi paraszt-

mozgalmaknak. Most azonban, hogy a fhadparancsnokság tud-

tával, st felhatalmazásával Riebel rnagy Orláton, Urbán alez-

redes pedig Naszódon a horvát és szerb granicsárok példájára a

román határröket is részesévé tették a lázadó román nép-moz-

galmaknak, e mozgalmak fenyeget és fontos jellege azonnal

szembeötlvé vallott.

Minekutána a II. (a naszódi) román határrezred, már csak

parancsnokának, Urbán alezredesnek egyéniségénél fogva is

jelentékenyebb szerepet játszott az ezután lefolyt véres esemé-

nyekben, kötelességünk ez ezred ez idszerint való magavisele-

tével is foglalkozni és pedig egyenesen a román nemzetiségi

törekvések szempontjából.

A II. román határrezred élén a márcziusi mozgahuak ide-

jében egész augusztus végéig Jovich ezredes állott. Kötelesség-

tudó, becsületes régi módi osztrák katona, minden inicziativa,

vagy magasabb szempont nélkül. Helyettese Úrban alezredes

volt. Bár sem hadvezéri, sem politikai tehetsége, st képzi'ttségo

sem volt, do a határozottság s az erély azt a mértékét, mely a

nciiéz és zavaros iKijJoivban annyira elengedhetetl(>n kelléke a

kíizélet szinpadiin szcicpct kapott egyéniségnek, ellenségei sem
tagadhatják meg tle. A két rniigy 7*o;> IíIH) ós Hatfalud i — a/

'j Diu Kdiiiüiiun (Icr lislcirtMcliiscIuMi Mmiaii Inc I. llt>rt .'11 2r». 1.
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visíj román, ;i második iiiayvar — ogysztTÜ átla^íos osztrák törzs-

tisztek voltak, készek a felsbb parancsnak engedelmeskedni, do

absolutc képtelrnok ÍMimauukli')! és (Uiálltnin bármit cselekedni,

l'rbnn, mihelyt látta, hoiry Krdélyben az ücfyek euyre zavarosab-

bak s a helyzet egyre érthetetlenebb lesz, hosszasabb szabadság-

gal azonnal Bécsbe ment, hol érintkezve a katonai kíirök irány-

adó egyéniségeivel, idejekorán tisztába jött azzal az állásponttal,

melyet az udvari és katonai reakczionarius kíirök a magyar

vívmányokkal és törekvésekkel szemben megmásíthatatlanul

elfoglalni szándékoztak. Auuuszlus hóban visszatéi've Bécsbl. :i

i)etegsége miatt Xasz('»dról elhelyezett .lovich ezredes helyei

i

átvette az ezred parancsnokságát. Mieltt elbeszélnök az Urbán

szellemi vezetése alatt ezután történendökel. kötelességünk

megemlíteni ez ezred életébl egy igen figyelemre inéll(') és

nevezetes episodot.

1848. július havában a hadügyminisztertl rendelet érke-

zett Nasz('»dra, hogy az ezred I. zászlóalja keljen azonnal útnak

és induljon a bácskai szerb lázadók ellen. Július 23-án indult el

a zászlóalj Naszódról és "Jfj-án Deésre érkezett. Itt a zászl('>-

aljat 'Jahlonskji tábornok és Schopf m. kir. fhadbiztos v:irt;\k

azért, hogy a luagyar alkotmányra feleskessék és régi zászlójukal

a magyar hadsereg lobogójával felcseréljék. A határrök mihelyt

ezt meghallották, azonnal zúgolódni k(>zdet1ek és két riuesterl

.lablonsky lálxirnokhoz azzal a megbizatással küldöttek, hogy

nevökben jelentsék ki, hogy, ha már az esküt másodszor is le

kell tenniök, csak a régi esküt kíiveteljék minden hozzáadiis

nélkül, mert k vérüket csupán csak a császárért és a császári

házért hajlandók ontani.

.lablonsky, ki mint császári tábornok, maga sem igen rajon-

gott a magyar alkotmányért és a magyar ügy diadaláért, a

kérést teljesítette. Schopf fhadbiztos pedig azoiuial helybl

jelentést tett a minisztériimihoz a történtekrl, a miben egyúttal

tájékoztatta is a kormányt a Naszód vidékén uralkodó általános

hangidalról s javasolta, hogy e vidékekre kiilon koiniánybiztos

küldessék. Javaslatát a kormány elfogadta és ilí/V/a'//// < iiibort

késbb Naszí'xlra küldotle leljhalahnú kormánybizlosul.

A Ziis/l('>alj I )eésrl Kolozsvi'u la, onnan \:ig\ -\':'na(lr:i.
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s majd Szegedre ment, hol négy napi pihenés után azt a paran-

csolatot kapta, hogy menjen 0-Beesére a szerbek ellen. A
katonák azonban a kapott parancsnak a leghatározottabban

ellenszegültek és kijelentették, hogy akármiféle más ellenség

ellen szívesen harczolnak, csak a szerbek ellen nem, mert azok '

ugyanazon császári zászlók alatt harczolnak, mint k ésk saját

zászlajukra s az az alatt szolgáló emberekre nem lhetnek.

Augusztus 13-án a helyett, hogy O-Becsére mentek volna, \issza-

fordultak és még az nap este Bébára tértek vissza s ott töltötték

a következ napot is. Itt az engedelmességet megtagadó katonákat

Marcziányi ezredes, mint kormánybiztos felkereste és Pop Leo
rnagy és zászlóaljparancsnok közremködésével rábü'ta ket,

hogy visszatérjenek Szegedre. Ez alkalommal Marcziányi ezre-

des Ordac rmestert, a ki a fbujtogató szerepét játszotta, elfo-

gatta. A zászlóalj augusztus 15-én ért \issza Szegedre, hol hajóra

szállítva, Szolnokra s onnan vasúton Váczra, majd késbb Po-

zsonyba vitték, hova augusztus 20-án érkeztek meg. Pozsonyban

másnap szemlét tartott felettök Lamberg gróf lovas tábornagy

(az, a kit késbb a lánczhidon a tömeg megölt), de a helyett,

hogy a katonai engedelmesség megtagadásáért ket lefegyverez -

tette és ellenök a haditörvényszéki eljárást megindíttatta volna,

megajándékozta három hordó borral s maga is végignézte, hog}'

miként mulatnak a megvigasztalódott román határrök.

A következ napokban három részre osztották a zászlóaljai.

Egyik rész Pozsonyban maradt, a másikat Sojjronba és a harma-

dikat Lipótujvárra vezényelték. Szeptember els napjaiban

Mészáros liadíigyminiszter egy bizottságot nevezett ki az ügy
megvizsgáhisára Leitzentlrfcr hadbíró közrenu'íkodése mellett,

ki jelentését szejjtomber 20-án küldötte el a kihallgatások ered-

ményérl Budára. E vizsgálattal azonban az ügy nem nyert befe-

jezést. Az I. zászl(')alj lázadásátuik tíirténete a késbbi események-

kel kapcsolatosan még egy néhány jellemz e|)isocUlal gazdago-

dott. A Lipótujvárban elhelyezett rész október els felében iijni

megtagadta a kívánt eskíi letételét. Mikor Lipótiíjvárt a magyar
katonasi'ig végleg biilokiíba vette, a /.:'is/l('»alj e része a mi'is kel

tvel egyesítve, Váczra küldetett, llt Hrahocski/ táborszeniag\

ujabb kis(''ile1el telt, lingN' eiigedeliiiességie birja. .\ magyar
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kormány inegbizásából Uozsdu Manó ús Papp Zsigmond román

nemzetiség képviselk is Váczra mentek, hogy mint románok

szivükre beszéljenek az engedetlenked') katonáknak. Hrabovszky

kiséret ével együtt szemlét tartott a zászlóalj felett és felszólította

az eskü letételére. A tisztek elléptek és a kivánt esküt letették.

Kkkor felszólította Hrabovszky az altiszteket is, hogy lépjenek

el a sorból és tegyék le az esküt. Az altisztek nem mozdultak,

de a helyett az egész zászlóalj töltésre készen tartotta fegyverét.

E nem várt intermezzo megdöbbentette Hrabovszkyt, ki meg-

lepetésében csak annyit tudott mondani: „Wasist das? Verrath I

Verrath I Zurück ! Marsch !'' mire a legénység, mint vezényszóra

megfordult és visszatért a kaszárnyába. Az eskü letételbl ezúttal

sem lett semmi.

Az engedetlen zászlóaljat még az nap i'estre hozták, hol az

..rjépület"-be zárták. November 15-én átvezényelték az „Ülli

kaszárnyá"-ba, a hol lefegyverezték. November :22-én Szolnokra

vitték s mint hadifoglyokat Kis-l'jszálláson, Egyeken, Nádud-

varon, Balmaz-l'jvároson elhelyezték. Parancsnokuk, Pop Leo

rnagy Budapesten maradt. Február 23-án Sehuszter százados

70 honvéd fedezete alatt Szent-Jobbra vitte ket, honnan aztán

egyenként megszökdöstek, ki a merre tudott, úgy, hogy csak 184í>

augusztusában, a szabadságharcz teljes leveretése után gylt

(issze megint a sok kalandon átment zászlóalj.

Az unió-bizottság irományaiból') tudjuk azt is, hogy apoli-

nkai mozgalmakba való beleavatkozást ez a II. román határr-

ezred még július 12-én megkezdette, tehát az orláti gylés által

oly zajosan eltérbe lépett I. román ezredet ezen a téren épen kél

hónapi)al elzte meg.

A fhadparancsnokság július 1-én adott engedélye alapján

— a mely engedélyt a naszódi pspökhelyettes és a papok kéré-

sére Jovich ezredes eszközölte ki — az ezred területéhez tartozó

44 falu szabadon választott 2—2 követe július 10-én egy gylést

tartott, melyben ('(hajtásaikat egy, ( ) felségéhez felterjesztend

kén-lemben foglallak össze. E kérelmet />o/<ecrt'i Sándor augusz-

') Márki Sándor: Az crdí^lyi nnió-ltizoUsáp:. Hii<la|iosti Szonile. 181)S.

szei)teml)or. .'}2í>. 1.
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tus 3-án mutatta be az unió-bizottságnak. E kérelemben a gylés
következképen nyilatkozott

:

Mi, mint szélbeli katonák hséget esküdtünk a császár és

király O felségének és a legfelsbb császári háznak ; a mi meg-
változhatatlan közakaratunk azon ünnepélyesen tett esküt

jövendre nézve is akármin körülmények között megtartani és

az egész monarchiáért, mint valódi harczosok vérünket, életün-

ket feláldozni. 1. O felségének idei június 10-én a szélbeli kato-

nasághoz intézett legfelsbb manifesztuma nyomán és erre hivat-

kozva, nemzetiségünk, vallásunk és nyelvünk föntarthatását

és biztosítását kérjük. Kívánjuk, hogy a hivatalbeli nyelv az

armada nyelve maradjon ; ha a magyar, tót, horvát szélbeli

regimenteknél a nemzeti nyelv, mint hivatalbeli nyelv bevitet-

nék, ez esetben mi is a miénket használni kívánjuk, mmt hiva-

talos nyelvet. Továbbá kérjük, hogy a mi nemzeti nyelvünkön

írt kérelmeket tisztségeink elfogadják. 2. Közkívánatunk, hogy
azon felsége által szentesített ország-törvényczikk értelmében,

melyek által a földbirtok szabaddá tétetett, a mi körünkben is a

föld felett szabadon rendelkezhessünk,' azon föld fiú- és leány-

ágra átszállván ; a föld pedig, minthogy környékünk katonásko-

dással van terhelve, csupán szélbelieknek adható el. 3. Kíván-

ják, hogy nálok maradjanak az eddig is használt erdk, legelk

és havasok, melyeket azonban az erdészet szabál^^aí szerint hasz-

náljanak. 4. A százalékjövedelmeket már lH4y-tl fogva saját

pénztáruk számára árvereljék. 5. Községeik és templomaik

pénztárait k magok kezeljék s a szabadon választandó szám-

vizsgáló l)íz()ttság elnr)ke a naszódi ezredes legyen, tj. A ruhá-

zati alapból ezentúl azokat az ifjakat segítsék, kik felsbb isko-

lákba lépni, vagy akármin mvészetet vagy mesterséget kíván-

nak tanulni. 7. Ijeglclsöl)!) érdekben lenni tartjuk, hogy a mi

regimentünkbe sorozandó idegen tiszturak, úgy minden császári

királyi tisztek a mi nemzeti nyelvünket t(')kél<'1es('n tudják. Ez
idegen tiszteknek besoroztatása i)edig csak úgy trtrténhessék,

ha a mi nemzetünkhöl is minden akadály nélkül más nemzeti

regiincntííklie tisztek bcloiíadtatnak. S. Az orzed eddigi iskolái

mellé kívánatosnak tartják egy nuitheinatikai iskola f(>lállit;ís;íi

és egy magyar tanító alkalmazását is. \). Kívánják a inonopoliu-
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inok, a lisztmalmok és kereskedelmi taxák, a dombháti pósla.

mester borvíz-raktáránál. a l>or£?()-tihai és zsozsényi úti vám-

háznál való díjtalan rállás meí,'sziintetését s hogy a levélvivü-

ket (ordonanszokat) csak hivatalos ügyekben használják. 10.

Tartsák fönn k()zséiri hivatalnokaik pizdasági és rendri törvé-

nyes hatáskörét s ezek szolgáltassanak igazságot, még pedig

nyilvánosan, nyílt ajtók mellett, a lehet legrövidebben. 11. Egy
bizottság bonyolítson le minden még í'iiggbon lev hat;h-i)ert.

12. A népképviselet alapján az ezred területén lakó 41 1.OU) ember

után két szabadon választott képviselt kivannak küldeni az

országgylésre. 13. Sznjenek meg a kincstári szolgálattételek

s a tzifa-behajtások a császári kir. katona- és más tisztek, vala-

mint a személyzet számára. 14. A június 10-iki manifesztum

értelmében az lelkészeiket is a többi vallásbeli lelkészszel

együtt az állami kincs1árb()l fizes.sék s az odaval('> német tanító-

nak is joltl) fizetést adjanak, lö. Ne akadályozzák ket a szom-

szédságukban lev sós források használatában. Hl. Azösszeii'ilsi

lapból hagvják ki az elbbi állapotok szerint val('t kimutatást.

17. Az alkotmányt, melyre ket felesketni akarják, elbb nem-
zeti nyelvökön közöljék velk. 18. Ezredüket ezentúl 2. román
f^zrednek nevezzék s ez eredtöket mutató ily nevezettel tisz-

telje meg () felsége is nemzeti követségöket. 19. Fentartják

magoknak, hogy — a mit most az id rövidsége miatt nem
lehettek — kívánataikat bvebben kifejtsék. 20. Végre elhatá-

rozták, hogy ezeket a pontokat hivatalos úton a fhadparancs-

uokságtól nyerend engedelem alapján külön kí'uelséu' terjessze

( ) felsége elé.

Az uni('>-bizottsága felolvasott kércltMU meghallgatása ulan

felkérte a minisztériumot: lerjesz.szcn a ház elé törvényjavasla-

tot, mely kimondja, hogy 1. mint mindenütt, a két román ezred

területén is teljesen megszüntet minden úrbéri viszonyt és hogy

u két ezredhez tartozó egyének mindenféle erdségnek teljes és

örökös jogú birtokosa lesz — visszakapják azokat a havasokat,

erdket, vagy más javadalmakat, melyeket a község(4vtl az

ezred a maga fölállításakor foglalt el; azokat a részeket pedig,

melyeket egyesek tulajdonítottak el, az állam magának tartja

meg; 2. a novemberben kezdd ülésszakra in;ir országyülési
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képviselket küldenek ; 3. a katonai parancs nyelve olyan lesz,

niint a magyar hadseregnél. Községi és egyházi ügyeikben azon-

ban anyanyelvüket biztosítják. Többi kívánságaikra nézve a

magyar minisztérium meghallgatásuk után a méltányosság elvei

szerint fog intézkedni.

Mihelyt Úrban átvette az ezredparancsnokságot az eltávo-

zott Jovich ezredestl, szeptember 7-re összehívta értekezletre

a századok és községek képviselit, a melyben kimondották,

hogy nem ismerik el a magyar minisztériumot és pedig azért

nem, mert annak összes eddigi tetteiben nem láthatnak más ki-

tzött czélt, mint azt, hogy ^lagyarországot összeveszítse a biro-

dalommal s attól elszakítsa. Ok e törekvést árulásnak bélyege-

zik s el vannak határozva, hogy teljes erejökbl küzdeni fog-

nak ellene. Még életök árán sem engedik magokat megmagya-
rosíttatni s tiltakoznak az ellen, hogy a magyar kormány a nem
magyar népek felett zsarnoki uralmat gyakoroljon s nemcsak az

iskoláikba és egyházaikba akarja bevinni a magyar nyelvet,

hanem még az erdélyi román ezredekbe is. Ez a nyelvi zsarnok-

ság egyetlen oka, a miért a szerbek és horvátok fegyverrel kel-

tek önvédelmükre s kitört a polgárháború. Erdélyben a román
nemzetiség legártatlanabb nyilvánítását is akasztófával fenyege-

tik, a mit k nem trhetnek. Erdélynek Magyarországgal való

uniója ellen k is tiltakoznak, mert azt a román nép akarata

ellen a legutolsó országgylés csak terrorismus segítségével

proklamálta. Miután az I. zászlóaljat kivitték Magyarországra,

kivánjuk, hogy a II. zászlóalj mellé hívják be a harmadikat is,

annyival inkább, mivel területünk népessége annyira sr, hogy
még két más zászlóaljat : a negyediket és ötödiket is fegyverbe

lehet szólítani. Azt az 1913 kovás puskát, melyet tlük elvettek

és a magyar nemzetrségnek adtak, p(')t()lják ki másokkal. Miután

a iialach név különféle gúnyos megjegyzésekre is okul, alkalmul

^zolyálliat, () felsége kegyeskedjék a román ezredeket jövre
ii(''inetiil .Jvoniiiiiische l{egimenter"-nek neveztetni.')

.\ naszódi gylés e hadizenetnek is beváló nyilatkozaia-

v;il az()iil)aii rrhaii iieiii elégedett iiu'i/. -lelentéséheii, uielyt'i ;i

^) liarltiii . Isloria riJiiixilvuiiii-i II. \«>\. 'jO.'. -'_'(K5. 1.
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naszód-vidéki hangulatról és állapotukról a íöhadparancsnok-

sághoz tett, egyiittal engedelmet is kért arra, hogy a nála nagy

számmal jelentkez románok közül mintegy 10.()(X)-et hesoroz-

hasson és azokból egy vadász-ezredet alkothasson. Egyúttal

kérte a fhadparanesnokot, hogy küldjön eczélra kezeihez pénzt

és elégséges számú fegyvert. A föhadpai'anesnokság azonban

késbb eladandó okok miatt nem teljesítette Úrban kérését.

Úrban ekkor kénytelenségbl megelégedett azzal, hogy a maga
felelsségére a jelentkezk közül mintegy 1()0 ujonezot besoroz-

tasson. A többi jelentkez pedig csak egy kétfej üsasos igazol-

ványt kapott. Ez volt az a hirhedt pazaura, melyrl el volt ter-

jedve a románok közíitt, hogy tulajdonosát, mint a császár íísz-

szeirt katonáját nemcsak mentessé teszi a magyar katonaságtól

való besoroztatástól, de egyúttal fel is szabadítja a polgári ható-

ságok alól.



vni.

A második balásfalvi gylés.

Az Önkénytesek toborzásának uiegkezdése. Min hatást tesz ez a szászokra és a

románokra ? Az ujonczozás elrendelése. Szeben és Brassó törvénytelennek nyi-

latkoztatják ki az ujonczozást. A komité fiatalobb tagjai izgatni kezdenek az

ujonczozás ellen. Mivel izgatnak ? A románság tettleg ellenszegül az ujonczo-

zásnak. A lónai eset elbeszélése. A lónai véres eaecutio nem tori meg az ellen-

állást. A román nép megtagadja az engedelmességet a közigazgatási hatósá-

goknak. Az általános zavart növeli a komité ujabb akcziója. Ez akczió czélja

egy második balásfalvi gylés. Október Id-án megkezddik a második balá.-^-

falvi gylés. B. Yay Miklós ftzerepe e gylésen. Barnutiu, Papiu Ilarianu és

Laurianu is megjelennek e gylésen. E gylés a románságot katonailag szer-

vezi. E szervezet ismertetése. A gylés két kiáltványt bocsát ki. Az uj komité-

Schurier tábornak október 2H-én megjelenik Balüsfalván és a románokkal

egyezséget köt. Egy 'JJ tagú bizottság a gylés jegyzkönyvét átadja Fuchner-

nek. E jegyzkönyv tartalma. Az uj román komité szervezi magát s ezt a

fhadparancsnoksáy tudomásul veszi. B. Puchnei- szóbeli válasza a román kül-

döttséghez. Az úrbériség mint oka és alkalnui a románság mozgalmainak. A:
erdélyi országgylés IV. és V. törvényczikke. Az erre vonatkozó vita ismer-

tetése. Miért nem segíthetett a helyzeten a két törvényczikk f Az unió-

bizottság igyekezik ekét törvényczikket megkorrigálni. Aromán nép hangulata-

Hogyan praeparáltae hangulatot a rotnán komité és a román intelligens ifjúság f

A magyar kormány még június hónapban elrendelte, hogy
toborzás útján 12 önkéntes zászlóalj állíttassék fel, a mibl a

nádor június 8-ki rendelete szerint négy zászlóaljat Erdély tarto-

zott kiállítani. A toborzás szép sikerrel indult meg, — a mi

egyaránt megdöbbentette úgy a szász, mint a román vezetket,

mert nyilvánvaló lanujeh; volt annak, hogy a magyarság komo-
lyan készül arra aharezra, melyet ellenségei i)rovokáItak. Kzen-

kivül gróf Mikes Kelemen és gróf I^ethlen (íergelj július közej)e

táján Kolozsvárott, alakítottak í'íív (Uikénytes lovas csapatot.

Mu'g í'gy lióiia[»pal késöhb Ikrzenczey László nyert a kormány
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részérl l'olhatalmazási arra, lioay Krdélybon eirv huszári'zredel

alakíthasson. .lulius 11 -én tartotta Kossuth Lajos azt a liires

beszédét, melyben az országgyléstl 40 millió forint és 200.000

honvéd megszavazását kérte, s a melynek következtében az

országgyíílés törvénynyel hatalmazta lel a kormányt, hogy

()(>.(XX) katonát elzetesen addig is, míg a törvény szentesítést

nyerne, kiállíthasson. Ebbl a GO.OOO njonezból 8(XK) esett Er-

délyre. A kormányszék ez intézkedés k(iv(4keztébon el is rendelte

az összeírást és a sorozást.

Legelször Szeben tiltakozott a kormány ez hitézkedése

ellen. Szeptember 6-án tartott székgyiésében az ujonezozásra

vonatkozó miniszteri rendelet kihirdetése után egyhangúlag til-

takozott e rendelet ellen azon a czimen. hogy miután a vonat-

kozó t(>rvény még nines .szentesítve, törvénytelenséget foglal

magában. Szeben után Brass(') ktivetkezett, a hol az ujonczozás

kérdésében minden nemzetet külön szavaztattak meg. A szászok

nem szavazták meg, mert szerintök az unió feltételeit nem telje-

sítették ; a románok pedig azért nem, mert a minisztérium a

román nemzetért még ez ideig nem tett semmit. A komité fiata-

labb tagjai, a balásfalvi tanulók, a joghallgatók és a kanczellis-

ták beutazták újra az ec-yes vidékeket és a népet azzal izgatták

az ujonczozás ellen, hogy 1. felségének nem kell katona és

hogy Kolozsvárra és Maros-Vásárhelyre csak az urak katonái

mennek, l'. Az urak azért szedik most a katonát, mert a császiir-

i'al háborút folytatnak azért, mert a császár a i)ai-asztsiigot az

urak hatalma alól felszabadította és most az urak fegyveres

ervel akarják kényszeríteni, hogy a jobbágyságot újra vissza-

állítsa. Különösen Araiu'os-széken, Torda, Alsó-Fehér és Küküll
megyékben folyt a legádázabb izgatás. Több helyen a papokat

arra kényszerítették, hogy az anyakönyveket rejtsék el az össze-

ir(j bizottság ell- A melyik pap nem engedelmeskedett, azt bán-

talmazták és veszélyes módon fenyegették is. Néhány helyen

elkergették az összein') bizottságot, st a tömeg ellenállása

Aranj'os-Lóuáii ;i luihálczfalviliuz jiasdiilí'i véres összeüt kr)zést

provokált.

Szeptember II -én az r>sszeiró-bizottság kiszállott L('tnára.

.\ l)iz<it1s;'iL' a k<izségházára hivatta a h'm'A és esküdteket, hogy
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legyenek segítségökre az összeírásban Ezek azonban kereken

megtagadták az engedelmességet. Miután a hamarosan összecs-

dült tömeg fenyeget magatartást tanúsított, a bízottság vissza-

tért és a fispánnak jelentést tett. A következ napon a fispán

kiment Lónára és az összegylt népnek személyesen igyekezett

megmagyarázni az összeírás természetét és jelentségét, vala-

mint azt a kártés veszedelmet is, mely az engedelmesség nyílt és

makacs megtagadásából fog reájok háramlani. A nép nem hall-

gatott a fispánra, st vakmersége és némelyek provokáló /

magaviselete oly fokra hágott, hogy egy oláh paraszt egyenesen /
feltett kalappal állított be a fispán elé a községházára. E provo-

káczíó ell a fispán úgy akart kitérni, hogy felszólította a töb- '

bieket is, hogy tegyék fel kalapjukat. A szóváltást, a mi ez ille-

delmí kérdés körül kifejlett, a tömeg ürügyül használta arra, hogy
a fispánt ott hagyja.

A fispán látta, hogy itt szép szóval semmire sem lehel

menni, azért a Tordán és Egerbegyen állomásozó katonaság

parancsnokait felhívta, fegyveres segítség adására. Másnap a vég-

rehajtás keresztülvitelére Szílvásí fispáni biztos segédlete mellett

és Baumgarten százados parancsnoksága alatt a szükséges iegy- /

veres er megérkezett Lónára. Több, mint ezer fnyi tömeg botok-

kal, csépekkel és vasvillákkal felfegyverkezve, a falu bejáratánál

(3gy magaslaton foglalt állást. A katonaság ulánok nyomult, de

húsz lépésnyi távolságban megállott. A két fél egymással farkas-

szemet nézve, egy pár perczig teljesen némán állott. Ekkor
Baumgarten százados oszlásra szólította fel a tömeget. A tömeg
azonban mozdulatlanul maradt. Majd Szilvási fispáni biztos

igyek(!zett ket magukviselete oktalan és veszedelmes voltáról

me^gyí'jzni. Ekkor, mintegy - '.] óráig tarló alkudozás kezd-
dött, a mely azonban minden eredmény nélkül való volt. .Mivel

az id már estére hajlott, Szilvási biztos felszólítására Haum-
garten százados szuronyt-szegeztetve, a katonaságot roham-
lépési)en a tömeg felé vezette. Embernyi távolságban — mivel

a tomeií akkor sem mozdult — megállította a katonákat s újra

íigyíümeztette a népet ellenállásuk veszedelmes következmé-

nyeire. Erre a tömegbl valaki egy kvel arczba dobta eg.\ ik

ííyalogsági l'öliadnagyot, a iiiiiick a/, lett a knxclkt'zniényt'. Iiony
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Biiumgarten százados tüzet vezényelt és 13 halottat, nagy számú

sebesültet hátra hagyva, a tömeg szótszaladt.

E véres esemény a tömeg ellenállását azonban nem törte

meg. Ha a nyilt ellenszegülés lehetetlen volt, akkor a sorozó-

hizottság áhal összeirt ifjak megsz()kdöstek, félrees falukban,

erdkön, mezkön összecsoportosultak, vasvillákkal, lándzsákkal

felfegyverzett csoportokban jártak-keltek, példájok utánzására

igyekezvén birni még a relative nyugodtabbakat is; terrorizálván

a mag}-ar birtokosságot és veszélyeztetvén a legnagyobb mér-

tékben a személy- és vagyonbiztonságot. „Vidékünk naponként.

— Írja, október 1-rl a kolozsvári ,.Ellenör-"nek tekéi levelezje

— ujabb-ujabb ijeszt eseteknek van kitéve. Múlt hó 20-án

reggel minden tekéi lakost egy hirtelen rémülés siettete kimenni

s mit látott? — Egy valami 100-ig való oláhságból álló testüle-

tet, mely nagy tyihogtatások kr)zött egy rongyos, mezitlábos

és gatyás kormos czigány három húrú hegedjén kínzott víg

nóták kíséretében Tekén át vonult. Késbben ugyanez nap 6—7
rendbeli kisebb-nagyobb számból álló oláh sereg takarodott által

a mezség fell Monor felé. Ha kérdezték, honan jönnek? — azt

felelték — a másik faluból — és hová mennek ? — a másik

faluba".

,.Megyénkben — írja egy pár nappal késbbi dátumú hiva-

talos jelentésében Hels-Szolnok megye fispánja, Weér Farkas

— a rend teljesen felbomlott. A nép bszültsége és tudatlansága

a k()zígazgatá.st lehetetlenné teszi. Azt mondja: a naszódi kato-

nai kormány alatt áll, a polgári tisztviselk neki nem pancsol-

nak. Fegyverkezik, kaszáját egyengeti ; csoportokban támadási

terveket forral egyik-másik birtokos vagy tisztvisel ellen, kik a

mint errl értesülnek, ehnenekülnek, a merre lehet. A tisztvi-

selk kijelentették, hogy többé semmi hivatalos eljárást a nép

között végezni nem mernek.'' — Egy szóval, az állapotok kez-

dettek veszedelmesen hasonlítani a Hóra-lázadás idejebelí álla-

potokhoz.

A román nép c tíimeges járás-kelését az Orláton és

Naszódon tíu'tént dolgokon kívül leginkább a szebeni komíté

egy újabb akcziója idézte el. A komíté ugyanis szükségesnek

tartotta, hogy ne csak u román határrök manifesztálják ilyen
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tömeges gyülekezetekben akaratukat és érzelmeiket, hanem a

románság polgári állapotban lev hasonlíthatatlanul nagyobb
tömege is. Kiadatott a jelszó egy második balásfalvi gylésre, a

melyen azonban a népnek felfegyverkezve kellett megjelennie,

hogy annál nagyobb terrorismust fejthessen ki minden irányban.

Szeptember 16-án reggel mintegy 2000 fnyi, kiegyenesí-

tett kaszákkal, vasvillákkal, lándsákkal és itt ott kovás fegy-

verrel is ellátott tömeg lepte el Balásfalvát, azzal a kijelentéssel,

hogy gylést szándékozik tartani. Második napon két követet

küldöttek a gylésbl Kolozsvárra, hogy BáUnt Simon, Mikás
Flórián és a többi foglyok szabadon bocsáttatását kérjék a kor-

mányszéktl és egyúttal követeljék azt is, hogy az ujonczozási

rendeletet, mivel a vonatkozó törvény még nincs szentesítve,

vonja vissza és engedje meg, hogy a románság nemzeti gylést
tarthasson kivánatai és sérelmei eladására. E közben, értesülvén

a minden elleges engedelemkérés vagy bejelentés nélkül össze-

jött román gylésrl, b. Vay Miklós kormánybiztos, Balásfalvára

ment. Czélja volt a törvénytelen gylést feloszlatni. Idközben
megjöttek Janku és Axente is mintegj' 6000 fnyi eléggé jól fel-

fegyverzett havasi mócz kíséretében. Vay kénytelen volt belátni,

hogy az a katonai er, melyet a kormányszék kérésére a föhad-

parancsnokság a román nemzetiség Klokocsán (Cloeoceanu)

rnagy parancsnoksága alatt Balásfalvára küldött, a tömeg er-
szakos feloszlatására elégtelen — miután biztosítást nyert a fbb
vezetktl, hogy kihágásoktól és erszakoskodásoktól nem kell

tartani, visszatért Kolozsvárra.

Szeptember 2ö-én megérkeztek Szebenbl Nóvák hadnagy

és katonáinak fedezete alatt Barnutiu, Laurianu és l'apiu Ilarianu

is. p]kkor megkezddött az eddig csak elzetesen tárgyalt dolgok

részletes é.s kimerít megbeszélése. Mindenekeltt kimondották,

hogy a magyar alkotmányt nem ismerik el, hanem követelik,

hogy az áprilisi osztrák alkotmány Erdeijére is kiterjesztessék.

Ebben a gyíílésben a katonai assistentia tisztjei is jelen voltak

Clocoí-eanu rnagy vezetése alalt s a gylés ez irányban kimon-

dott határozatálioz magok is iielyeslleg járullak hozzá. E tanács-

kozások alalt dolgozlak ki a roinánsái; kalonai organizáczióját

is és pcdiLT a kovclkczí") iiUMldii : Miiidcii IriTN \ t'rfoiíhati't roiiKin

/
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férfi 17 éves korától 50 ííí tartozik fegyvert fogni. Egész Erdély

lö légióra oszlik. Minden légió élén egy prefekt áll, kinek helyet-

tese a subprcfekt. A légió zászl('>aljra oszlik, melyeket a tribünök

vagy helyí^tteseik a vicetribunok fognak vezetni. Egy zászlóalj

áll 10 századból, melynek élén a ceutnriö áll. Egy centnrió alatt

100 fegyveres fog állani. Ez összesen 180000 fnyi gyalog kato-

naságot tesz ki s e.'ícnkívül még besorolnak minden légióhoz a

lehetséghez képest II KK) — 1000 lovast úgy, hogy összesen a

román nemzeti hadsereg 195.000 fbl fog hadilábon állani.

S ez eljárásukat két nyilatkozatlian Erdély lakosainak

tudomására is hozták. Az elsben, mely Vopulus rowanus alá-

írással latin nyelven jelent meg, eljárásukat csak általános kije-

lentésekkel igyekeztek támogatni. A másodikban, mely ..A

balásfalvi gylés" nevében és aláírással kelt, bizonyos állítólagos

k(»nkrét tényekre és körülményekre hivatkozva, a következ

kijelentéseket teszik

:

() Felsége I. Ferdinánd t-sászár márezius 15-én szabadsaj-

tot engedett s jogot adott a nép lelfegyverezésére, hogy nemzeti

rsereget alakíthasson és elfogadta az alkotmányos kormányzás

elvét az egész monarchiában. Június 28-án pedig a román nem-

zet ügyében úgy nyilatkozott, hogy ainiak szabadságában áll

magát fölfegyvereznie ; megígérte, hogy a románoknak román

nemzetbeli tisztviselik lesznek. A császár () felségétl adott

ezen jogok következtében az 1848. szeptember l()-tól J8-ig

Balásfalván összegyíílve volt román nemzet elhatározta: a köz-

csend fentartása tekintetébl fegyvert fogni s nemzeti örsereget

alakítani úgy, hogy minden 17-tl 50 évig lev polgár kötelezi

magát puskával vagy lándzsával, karddal, pisztolylj'al s más
hasonló fegyverrel ellátni úgy, mint eddig a nemesi rend ellátva

volt s valamint márezius 15-ko óta fegyvere van a szászoknak

s () felsége minden alattval(')inak.

.Majd új komítét és pedig összesen 6 tagi)ól áll()t választot-

lak a május 15-iki gyíílé.'íen választolt '2'y tagú konn'té helyébe s

azt határozták, hogy ez legyen áiland('> mindaddig, míg a hábo-

rús mozgalmaknak vége nem lesz s a mely megersítést nyer-

vén a fJiadparancsnokságt('il, azzal, mint ahirendeltje állan(l(')

összeköttetésben maradion.
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Október 24 én Jaiiku csapatjával elindult. Axente és

Jovlanu is készen állottak mintegy BCH^HD fnyi móezezal, hogy

Szebenbe menjenek a föhaclparanesnoktól fegyvert, lszereket

és jó oktató tiszteket kérni. De nem kellett elindulni ok, mert

este felé megérkezett és pedig egész váratlanul Szebenböl Schiir-

ter tábornok. „^íit keres mo.st Schm-ter tábornok közöttünk —
mondogatták az emberek — mikor már két hét óta gylésezünk

és dolgainkat végezve, készen vag;simk az eloszlásra?" — írja

Baritiii. ^) — A misterium csakhamar kiderült. A tábornokok a

román gylés lefolyására vártak és arra, hogy vége legyen azon

kísérleteknek, melyekkel báró Yay be akarta vonni a románo-

kat a forradalom sodrába. E két hét alatt a futárok folytonosan

jártak-keltek Szeben és Balásfalva között. Miután Puehner meg-
gyzdött a románok azon szilárdságáról, a melylyel el voltak

határozva, bármi eszközzel is lerázni magokról a magyar zsar-

nokságot, gyorsan közéjök küldötte Schurtert, hogy azoknak

fbb embereit még ott találja s velk alkudozásokba bocsátkoz-

zék. A gyanakvó s a románokról nagyon rosszul informált tábor-

nokok attól féltek, nehogy a románok meghasonoljanak egymás
között s a szász földön Takók a magyarfíl^ pártjára álljanak. Ez
volt az oka, hogy mikor Sclmrter tábornok még aznap este, st
másnap is tárgyalt a mieinkkel, ismételten azt kérdezte tölök

:

„Seid Ihr einig, einig, einigV" — és csak miután háromszorosan

is biztosították, hogy mindnyájan egy véleményen vannak, kez-

dett a tábornok kigombolózni s kevesebb óvatossággal mérle-

gelni szavait. Értesülvén arról, hogy ezerével szándékoznak az

emberek Szebenbe menni, azt mondotta, hogy ezt ne tegyék,

hogy megijeszszék a lakosokat, hanem küldjenek egy '2'2 tagbc'il

álló küldöttséget a fhadparancsnokhoz a gylés német nyelvre

fordított jegyzkítn^^vével és a kiiiallgatás alkalmával, melyet

hiszi, hogy kapni fognak, kérhetnek mindent, a mit akarnak."

A gylés vezeti mindenben Schurter tábornok óhajtása

szerint jártak el. Megválasztották a l'l' tagú küldöttséget s

attól a gyíílés jegyzkönyve gyanánt német nyelven a k()vetkez

kérvényt küldíitték cl a IViparancsnokhoz azzal az óhajtással.

') lsl(iii:i rrimsilvMiiii'i II. kül. 'J4(i I.
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hogy iizt, mini a ronuin nemzet i'>hajtását, terjeszsze fel C) fel-

ségéhez.

..A niag^í'ar terrorismustól s az abból következ kizsarolásoktól

elfofratásoktól, szidahnaztatásoktól. eroszakuskodásoktól, üldöztetósektl

ós öldöklésektl kényszerítve, Erdély román nópo 1848. sze])toniber 16-án

Balásfalvára sietett, hogj' ott szomorú állapotáról komolyan tanácskoz-

zék és felsbb helyen orvoslást keressen."

„A román néj) kéri

:

1. A terrorista rendszer sznjék meg, a rögtönitél bíróságot osz-

lassák fel és a rendes jogszolgáltatás lépjen megint életbe, a i A terroris-

mus rendszerébl származott zsarolások, mint a zálogban elvitt marhák,

gazdasági eszközök, fegj'verek stb. megtérítés által tétessenek jóvá.

b) A terroristikiis rendszer életbeléptetése óta a társadalom bármely

osztályából: j)arasztság, polgárság és értelmiség körébl — befogottakat

haladéktalanul bocsássák szabadon.

2. Mostantól kezdve többé semmi terrorizáló rendszabályokat ne

alkalmazzanak, a) Sznjék meg minden üldözés és senkit se fogjanak

be törvényes eljárással igazolt bntény esetén kivl. Senkit sem szabad

illetékes bírája jogköre alól elvonni. Tiltakoznak azon nyomozó bíróság

ellen, melynek felállítását Maros-Vásárhelyen a magyar minisztérium

elrendelte, b; Mostantól fogva ne vígyenek többé katonai végrehajtást a

falukra, liogj' ily módon szabad utat nyissanak a megj'eí tisztviselk

igazságlalan cselekedeteinek, ct A robot minden neme és fajtája meg-

sznjék és addig is, míg egy úrbéri bízottság ki nem fog neveztetni, a

volt földesurak és megA'ei tisztviselk zsarolásaínak és zsarnokoskodá-

sadnak útja szegessék, d) Hog\'^ a megyei tisztviselknek ne engedjék meg
az ujonczozási törvénj'hez hasonlóan ' ) felségétl nem szentesített tör-

vények végrehajtását.

3. A közcsendesség biztosítására a román községekben és kerüle-

tekben O felségének határozott engedelme értelmében a román nemzeti

rsereg fel fog állíttatni. Ez rsereg felfegj'verezésére a román nemzet

a föhadparancsnokságtól épen annyi lfeg;s'vert, kardot, dobot stb. kér,

mint a mennyit e czélra a magyaroknak és a szászoknak adtak.

4. EgA* magyar, szász, román nemzetiség parasztokból, polgárok-

ból és értr'lmiségíekbl álló vegA'OS bízottságot kell kínevezni, melynek az

lesz a feladata, hogy a tcrrorisfikus rendszerl)l eddig folyt összes

zsarolásokat, üldözéseket, elfogatásokat, erszakoskodásokat és öldöklé-

seket megvizsgáljon, megítéljen s értök elégtételt 6s kárpótlást szerezzen.

5. Egy urbéri-bízottságot kell kinevezni az összes nemzetiekbl és

ué])08ztályokból, hogy az minden súrlódást az egykori földesurak és a

most szabaddá lett jiarasztok között mog\'ízsgáljon és elintézzen.

A román né]> támaszkodva azon eskün', melyet május bS-én a

szabadságmezn tett, szilárdan ragaszkodik természetes és jjolgári jogai-

hoz, a nemzeti gylésen hozott határozatailioz t's m Uói rninjin határr-
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tizred határozatait a magáévá teszi, de egyúttal elveti és semmisnek / /
nyilatkoztatja mindazon lépéseket : (aláírásokat az imio érdekében, kép-

visel-választást a magyar országgylésre stb,), melyeket némely megcsa-
latott egyének ez id óta azon általános határozatokkal és ünnepélyesen

letett esküvel ellenkezen tettek és ennek következtében kinyilatkoztatja :

1. Hogy Erdély unióját Magyarországgal, mely ellen elzetesen is

tiltakozott és a melynek országgj^lési tárgyalásába egyáltalában nem
íolyt be, egj'^általán nem akarja elismerni.

2. Nem ismeri el a magyar minisztériumot sem, mely következ-

ménye az uniónak.

3. Kijelenti, hogy csak közvetetlenül O felsége, a császár és az

császári minisztériuma alatt akar állani és ez id szerint felsége leg-

magasabb parancsait a í'hadparancsnokság' utján akarja fogadni.

4. Kéri O felségétl egy általános nemzet- és népgylésnek mentl
hamarabb való engedélyezését és összehívását, hogy azon nemzeti érde-

keit megbeszélhesse; kéri továbbá a májusi gylésen megválasztott

komité megersítését, melynek tagjait a magj'ar minisztérium a legem-

bertelenebb módon üldözte.

5. Kéri egy erdélyi országgylés mentl elbb való megnyitását,

melynek tagjait a három nemzet tagjaiból az egyes nemzetek számará-

nyának megfelel számban választanák s melynek feladata lenne az

ország jövend állapotáról határozni.

6. Magáévá teszi az osztrák császári alkotmányt s annak Erdélyre

való kiterjesztését is kéri.

7. Egy ideiglenes kormány kinevezését kéiú Erdély számára. E
kormány tagjai a magyar, szász és román nemzetekbl vétetnének az

egyes nemzetek számának megfelel arányában. Ez ideiglenes kormány

vezetné az ország ügyeit mindaddig, míg egy állandó tartományi kor-

mány szerveztetnék.

Október 2-án t'o,í>;idta Piu-hiier a 'l'l tagii román küldöttsé-

get s vette át a két hétig terjed második balást'alvi gylés jegyzö-

könyvét, mint foglalatát a román nemzet kívánalmainak. A hat

tagú román komité : Barnutiu, Balaaiescu, Laurianii, Papiu Ila-

rianu, Brán .lános és a maros-vásárhelyi fogságból éi)en a balás-

falvi gyííiés idej(! alatt szabadon bot-sálott Mikás Flórián, mint

valóságos román nemzeti kormány rendezte be magát Szebenben

a lv(Msii('r-( iassr 20. szánni KiiHítli-félo ház eintdetén. Kgy pár

nap niulva ügyei arniyira megszaporodtak és hatásköre annyira

kitágult, hogy szükségesiuík látta magát ujalib tagokkal kiegé-

szít(!ni. így ujabb tagul kiniívezték Áron Flóriánt a bukaresti

Szt.-Száva gynmasium volt tanárát, Munltttnu (iáborl arinnuc-

vAlceai pa])i seminariiun volt turuirát, lUiriiiu ( íyí'trgyot, a ..< íuzeta
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de Tmusilvania" szerkesztjét, Almasiav}! Dávid volt valeiii

tanárt, ropovicin-Barcianu Szervián resináii fiatal ügyvédet, a

két Brote testvért, Banciu János orláti tanítót. A föhadparancs-

nokság tudomásul véve a komité kiegészítését, a katonai kines-

lárból azok mindenikének 10()— 1(K) írt havi fizetést utalványoz-

tatott ki. Axentc Balásfalván maradt, körülbelül 15— líO.IKX) jól-

rosszul felfegyverezett tömeg élén, hogy ílyformán e helység,

mint román nemzeti tábor, a román nemzeti vórlerönek hadnu'í-

ködési ahijiul szolgáljon.

Bár('» Pnchner töhadi)aranesnok az írásbeli felelettel sem

sokáig késett. Október 0-én adta ki ft^It^ietül els proklamáczióját

a román néphez, a melyben azt mondja, hogy az ország egyrlleii

hatósága sem hagyhatja figyelmen kívül a románok kérvényét,

a mint azt ö meg is mondotta azon küldöttségnek, mely e kérel-

met az elmúlt napokban neki átadta, a mikor arról is biztosította

ket, hogy az ország hatóságainak és az védelmére bizton

szánn'thatnak. Intézkedett, hogy az ország i)olgárí hatóságai a

kérelemben felsorolt panaszokat megvizsgálják, mi ha nem tör-

ténnék meg, majd intézkedni fog, hogy ezeket felsbb helyen

orvosolják. ..Legyetek tehát meggyzdve az igazságos támoga-

tásról a veletek közíUt feltételek alatt, a melyeket teljesítsetek és

bármi történjék az országban, ne távozzatok a törvényesség útjáról

s óvakodjatok minden olyan kihágástól, a mi veszedelmeztetné

a személy- és vagyonbiztf)Sságot. Fizessétek meg ad(')tokat, mert

semmit sem fognak tletek igazságtalanul követelni. Ez az én

barátságos és atyai tanácsom. És ha ezt követitek, a megpróbál-

tatás napjaiban, mely azíisszes népeket fenyegeti, — becsülettel,

diadallal és hséggel lógtok közremködni a legboldogabb jöv-
nek felvirágoztatásában".

A szövetség a lázad('i románság és a föhadi)arancsn()kság

között ily módon köttetett meg. Báró l'uchner e proklamáczíója

azonban világosan mutatja, hogy mekkora bizalmai lan.sággal

viseltetett az uj fegyvertárs iránt a fhadparancsnokság s hogy

csakis a helyzet kényszersége bírta rá, hogy keresse és igénybe

vegye a felajánlott szíivetséget. l'ti'ivégre is, a katonaság, mint

legitim állanü institutio, egyrészt természetszer idegenséggel

viseltetett a tömeg forradalmi mozgósítá.sával szemben, másrészt
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meg jól is ismerte azon aspirácziókat és szenvedélyeket, melyek

a románság tömegét megragadták s melyeknek hivatalosan sza-

bad utat engedni nagyon veszedelmes és óriási felelsséggel járó

kísérlet volt.

Ha a történelmet igazán az élet mesterének tekintjük s

annak eladásából csakugyan tanini is akarunk, nem szabad

kutatásainkat sem a fajszeretetnek, sem a nemzeti hiúságnak

megállítania. Kimutatni, hogy saját fajunk hibái és tévedései

mennyiben járultak a nemzetünket ért súlyos csapások, vagy

végzetes katasztrófa elidézéséhez, sokkal becsesebb, sokkal

hasznosabb szolgálat, mint a legszebb hazafias szavalat is saját

ártatlanságunk bizonyítására és ellenfeleink befeketítésére. Nem
szabad felednünk, hogy nemzetet vagy népet sohasem ért a tör-

ténelem folytán szerencsétlenség vagy katasztrófa anélkül, hogy

saját hibái, tévedései hozzá nem járultak volna a szerencsétlen-

ség vagy katasztrófa felidézéséhez. Az 1848/49. román lázadás

tényeit vizsgálva, kötelességünk rámutatni arra is, hogy mi vétke

van Erdély magyar társadalmának abban, hogy a románság

tömegét a román értelmiség fiatalsága oly könnyen harezba

vigye a magyar állam és nemzet ellen és minden tartózkodás

nélkül oda adja magát eszközül annak a katonai reakczióuak, a

melytl ez ideig még semmi jótettben sem részesült, szemben

azzal a kézzelfogható nagy jótéteménynyel, a melyben a magyar

állam és nemzet t a jobbágyság alól való felszabadítással s a

közszabadságokban való részesítéssel igazság és tény szerint

annyira lekötelezhette és megnyerhette volna?

Hogy az erdélyi kiváltságos nemzetek nem annyira a romá-

nok, mint inkább önmagok s a magyar nemzeti állam érdekei ellen

mit vétkeztek az utolsó száz év alatt az urbérrel, nem nehéz

kitalálni azokból is, a miket erre vonatkozóan e kíUiyvboii eddig

HKjiidottunk. K hibák, e vétkezések Erdély kiváltságos lársr.-

dahna részérl folytatást nyertek a né])felszabadulás o napjai-

ban is. Már maga az a körülmény is, hogy a magyarországi

XII. törvényczikk és az erdélyi IV. \. tíirvényczikkek publika-

cziója koziitt heteknek, st liónai)oknak kellett eltelnie, végzetes

hiba volt, — a mit különben még az is .súlyosabbá tett, hogy e

kél ut('»l)l)i tíirvéiivczikk is nicmtidaliauul liatryta azokat a pou
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tokát, melyek mint a régebbi erdélyi úrbéri törvényhozás szeren-

csétlen hagyatékai, a legkényesebb természetek s a legtöbb

zavart és félreértést okozók voltak e zavaros idkben.

A jimius G-án tartott nemzeti ülésben a következ két tíir-

vényezikk került tárgyalás ah'i

:

IV. törvényczikkely.

Az úrbéreseken feküdt uri szolgálat (robot), dézma és pénzbeli fize-

tések 6 törvény által eltöröltetnek.

1. §. A törvényhozás a magán földesurak kármüntositésót ncmzt'ti

közbecsület védpajzsa alá helyezi.

2. §. O feLsége a magán földesuraknak akénti kármentesítése iránt,

hogy az eddigi úrbéri tartozásokkal felér tke-érték részökre a kíizálla-

mány által hián3^ nélkül kifizettessék, a legközelebbi országgylésnek
részletesen kidolgozandó tíirvényjavaslatot fog magyar minisztériuma

által elterjesztetni.

3. §. A földesurak által eddig vett dézma íizotése megsznvén,
önként kíivetkezen elenyészik a földesurak kíitelezettsége is ugyanazon

dézma iitán járt királyi haszonbér ezutáni fizetésére nézve.

4. §. A helységek polgárai (eddig jobbágyok és zsellérek) azon

telkek és földek használatában, melyek kezeiken találtatnak, bármin
természetek is legyenek, nem fognak biróság közbejötte nélkül hábor-

gattathatni, sem legeltetési, faizási és nádalási rendes és folytonos eddigi

haszonvételeikben megszoríttatni. Mindazonáltal, lia valamely telek és

föld, melynek természete kérdés alá jött, a következ ij-baa irt biróság

elitélése nyomán tiszta majorságnak találtatik, az illet úrbéres az elma-

radott haszonvételt is megtéríteni köteles lesz. Építményekre fordítandó

fák adása ezennel megsznik ; egyszersmind az erdk jó karban tartá-

sára felügyelni a törvényhatóságoknak szoros kíitelességökké tétetik.

f). i;. A magyar minisztérium egy fbiróságot és albiróságokat szük-

séges számmal fog lialadéktalanul alkotni és mkíidésbo tenni a végre,

liogy azon eseteket, molyckbon a fílldesurak és volt úrbéreseik közt a

föld természete fölött kérdés forog fenn. az erdélyi törvények és magán-

jog elvei szerint sommásan elitéljék.

Ezen utoni itéletnyerés eltt, valamint földjétl, mely kezén van.

meg nem fosztathatik, ogj'általán semminem praestatiora nem kénysze-

ríttí-thetik (a következ (5. tj-ban Írottak kivételével) egy úrbéres is.

0. íj. Székel^'földön a tiszta majorságok közé értetik a székely

örökség (siculica haereditas) is. Ennélfogva, minthogy az adófizet s

feg^vervisel székelyek jószágai köztudat szerint többnyire tiszta székely

örökségek, az ezeken lakó kolonusokra azon mentesség, moly más úrbé-

resekre nézve e törvény nyomán rögtön életbe lép, csak azon esetben

terjedhet ki, ha az említeti adófizi't, fegyvert visel szék»'ly tulajdoné-
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sok az azeltti §-ban irt biróságok eltt be nem bizonyíthatnák, hogy
valamely telek és föld. mely kolonusaik kezén van, majorság vagy szé-

kely örökség.

7. §. Összesítés és legel-elkülönítés törvényes utón eszközölhe-

tése nyilván fenliagyatik, mirl részletileg intézkedni a közelebbi közös

törvényhozás feladata leend.

8. §. Szlk, mennyiben nem úrbéri állományok közé tartozott

helyekbl felfogvák, a dézma-adás alól kivett helyek közé nem értetnek.

A kocsmajog és egyéb kisebb királyi haszonvételek (regálék) eddigi bir-

tokosaik használatában hagyatnak.

9. §. Uri és harmadnapos székek megszüntettetvén, a helységek

polgárainak mind polgári, mind Vjünperei illet helyhatósági törvényszé-

kekre utasíttatnak.

10. §. Olj" földbirtokos ellen, kinek birtokához e törvény kihir-

detése eltti adóssági követelések vannak, ez adósságok a kereskedési és

kézmvesi kamatlan kontók kivételével, a törvény további rendeletéig föl

nem mondhatók és csupán a tör\'ényes kamatok nem fizetése iránti köve-

telések vétethetnek fel rajta birói eljárás útján, az adósság-tkére nézve

a statustól nyerend kárpótlék biztosítéki alapul szolgálván.

V. törvényczikkely.

Az úrbéri kisajátított magán uri javadalmak statusadóssággá vál-

toztatásáról.

1. íj. A magj-arországi folj'ó 1848-ki évi XII. törvényczikket Erdély

törvényhozása is egész kiterjedésében magáévá teszi.

2. §. Az erdélyi volt \irbéresek kisajátított tartozásainak volt föl-

desuraik részére leend kármentesítése alapjául <) felsége kegyes jóváha-

gyásával az Erdély kebelében kincstári és országos egyéb jövedelmek

általán, különösen pedig niennj'ire kiérendk leendenek, a sóaknák

jövedelmei köttetnek le kijelölt hijjotéka gyanánt, melyek is alapjául

lesznek szolgálandók e kármentesítés czélszerbb foganatosítása végett

netalán felveend országos kölesíinöknek is, mi iránt a magA'ar miniszté-

rium, (melynek igazgatása alá a kármentesítés kezelése mindenesetre

tartozni fog) az elbbi íj-ban elfogadott magyarországi törvény nyomáu
is a legk(izt)lel)bi liongyülésen törvényjavaslatot terjesztend ol.

.'{. §. Az elfogadott magyarországi XII. l.-czik 4. íj-nak Erdélyre

alknlmazásáiil az igazságj'minisztt'rium a földesúri kisajátított haszon

megbecsülésének helyessége ellen támadható kifogások sommás meg-

itéléséie Erdély- számára is, n>ely ü részben G-ik kerületként tekintend,

t'gy .") tagból álló és status által díjazantló választnu'inyl nevozond hala-

dék nélkül ki".

A nemzeti í^yülés az elötoijesztott kt torvónyjavaslatot

táiííyalás alá votüí. A I\'. t.-czikk I. §-nak e kifüjezése ellen

:
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.imigánfóldcsurak" Szebenszék, Kolozsvár, Mams-Vásárholy,

Erzsébet vi^ros, Szamos-Uj vár ós (
í
yula- Febórvár követei kifogást

tettek, kivánván, bogy a testületek is a magánbirtokosokéhoz

hasonló tulajdonjoggal birt urbériségeik után kármentesítést

kapjanak.

Teleki Homokos és Szász Károly azon nézetüknek adtak

kifejezést, hogy a testületek birtokviszonya sokkal szövevénye-

sebb, hogysem mindjárt etorvényczikkben lehetne róla intézkedni.

Altalános elvet kimondani nem lehet, mert akkor a kincstár

jósziigaiért is kárpótlást kellene ttzetni, mi valóban külon(»s lenne,

hogy maga az állam saját birtokaiért fizessen saját magának
váltságdijat. De a kérdés egy más szempont aláesik, mert e bir-

tokok a kebelbéli szükségek fedezésére szoktak fordíttatni; ha

már elesik a birtok s ezáltal esökken a jövedelem, az állani

feladata gondoskodni uj kútforrásokról a költségek fedezésére.

Mindezek szükségessé teszik, hogy e tárgyról minden körülmé-

nyek felölelésével egy külön törvényezíkkely alkottassék.

A 4. 5. §-nál némelyek a majorsági birtokot jobban szeret-

ték vidna biztttsitani az úrbéresek által való elsajátítástól s e

végett Anuiyosszék követei azt kívánták, hogy gyorsabb eljárás

tekintetébl a minisztérium intézkedése eltt, most rögtön

nevezzenek ki minden egyes törvényhatóságban bin'tságokat. K
nézetet azonban nem fogadta el a t()bbség és pedig azért nem,

mert vagy földesúri önkényre adna alkalmat, vagy bizalmatlan-

ságot lírulna el a minisztérium ellen, —azért némi stiláris módo-

sítiUsal megmaradt az eredeti szerkezet.

A S. ij. felolviUJiUa után hangos zgjis és elégedetlenség

tört ki a hallgatósiVg soraiban, mi arra bírta Kemény Dénest,

hogy keményen megleczkéztesse a halliratóságot.

A jobbágy és földesúr között való viszonyt a W . tíirvény-

ezikkely 4. 5. §-ai érintették legközelebbrl és pedig azért, mert.

a mint tudjuk, Erdélyben a jobbágy -birtok nagysáira nem volt

titrvény áltiil pontosiin meghatározva. Nagyon bizonytalan volt

áltiilábaii, hogy mit lehessen oolonieahs, és mit majorsiígi föl-

deknek tekinteni ? Es ha életbe lépett volna e törvény, e.«íakugyan

sok teendöjök akadt volna a felállítandó úrbéri bíróságoknak.

Konstatált dolog, hogy sokan a földesurak közül, figyelmeztetve
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a uwu,^',\'6yj) ('ívok urbórj rnozí^alrnui által, rnái- (;\&/j;U:tnin ií^on

sok olyan í'olrlot t(iU(ík JíinjorHAf^i foUJíJó, a mit afJdiíf maisok ib,

incí^ johhát^yaik ík coloíjjcalis j'ö|íjn(ik htkluUtiUtk. Az lH4H-kj

(';vok rriíjzí^alínas /lapjajhari a í'ölíJíjKurak 6h a jobhátryok kozoti

óppon az ily<!íi vilás t(irrn<3K/otíJ l'olílck rniall táínadl a Utt^AA)

viszálykodás í;s uagyojj tí'!V(;ílii(í/ik, ha azi liiniiök, lio^ry vónís

öKHíifííJtközÓKro cKiipáii (^sak a románokkal kiürüli a doloíi^. \UAh6-

Szolnok nn'tryí'inok '-sak cíiyitücn járásában (tn csak aut/ijsz1iü»

liaváfjaf) néí.'-y kozs(';í<b<!n : Kí;rléso/j, iiilakon, Na^-y-Sajón 6k

Sól'alván k(;iíilt, v(';reH oKKzoíitközfíHríi a 8or. E néí^y kozBÓí^kozüJ

Hilakon a szászok, Sól'alván a /na^-yar jobbáj^-yok jjrovr^kálták a

karbaiabnat. Ilo^-y az ösHZ(;íjlkoz<'jsok naí^yobb számában m<'íí^ih

a románok szorcpídtok, annak oka eí^yrÓHzt bizonyára abban a

kóríJlrrK'nybí'n kíMíiso/idö, botry az c^láb jobbáfc^yok száma óriáKÍ

iriófjon b'lüirnulla a mat^yaríís a k(íV<'íK szász jobbá^-ysáíz szárnál.

A nyilváiKjs Kyij|(';sb«!n báró \\'(;ss<íl(ínyi i/iílokolla<; kól lor-

vónyjaslalot (íh oz imm sok tíjkinUítbíin natryoíi íitfyíílc'mnj méltó
bíiszóílóljon a IVibbfík kózóll (; szavakai ínondá; „Ik-mébím (íh

hinni akarofíi, boj^y nincs sí;nki itl, ki ne, óhízíió vaj^-y át n«*

lálná önik ií^azsáí< szól la hi'AynHHdf^dÍH könjlmény(fk parariCKolla

szíiks(';í^(';l annak, botry nii is Icí/yük azt, mit a most niár kozós,

akkoi- íiK'ti! í'sak t(!slvój- Ma^^yaibon r-z ÍJí^yb<;n már iKJnapok

f'lotl l(;t1. ll;i méí^is volna ilyon : távozzék az innon, moil l'(;rt/>z-

tijtnó jclcnlólévííl oz nap c Utmuti." Nem tndorn, bot^y hányan
voltak a kolozsvári rodout nai^y t(;rm<''bí;n ezen a napon ily(;nek,

d<; bo^y Krdély birt(jkosai közül, í<azdatrabbak 6k sze^-ényebbek

ei^yaránt natcyon sokan volbik, kik szerelték volna a jobbái^ysá-

í^ol léf^i l'ormájába metrtarlani s kik afmak eltörlését csak

amolyan lonadalmi kisérletn(;k tartották, me|y(;t nym/odlnbb éh

r(;ndez<;t,t(;bb viszonyok kózóll okvetetle'níil „vinnzakdl cjiinálni,"

alií^ba sziiksé(^n;s b(»sszasabban bizonyítt^atno/n. Méi; e^fy-kót

évliz(!ddej (dóbb is számtalan olyan nemesi kunát lebelidt

találni, nadybítn a jíden /ninden bajáért és nyomoniKá>^áért

Kossuthot tették bdelóssé, ki „l'e|Kzaba<litvá/i a jobbá|/> <»t, u

paraszt b(')l urat csniiilt és az úrlxd koldust." Az orszáKJíyüléK

kmioiidii írja Kóvi'iri László '
» imkép az úrbéresek június
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18-án az egész országban t'fl foLMiak szahadíttatni. A f"ök(»rmány-

szék a helyett, hogy e tárgyban a néphez, papokhoz, földesurak-

hoz kiáltványokat intézett volna, elnézte a földesurak merészebb-

jeinek, hogy hátralev napszámaikat katonai assistentia mellett

is lerovassák, mit aztán vérrel kellé megfizetnünk. A kormány
nem intézkedett, hogy a felszabadulás a népnél ünneppé tétes-

sék ; voltak mégis földesurak elegen, kik nem szívelhették, hogy
az emberiség egy részénél csak fény, hatalom, gyönyör és gaz-

dagság, a más részénél azonban csak rong}', engedelmesség,

munka és szegénység legyen. Ezek a robotot elre elengedték s

június 18-án úrbéreseiket udvaraikba gvjtvén. barátságosan

megvendégelték s polgártársaikká fogadták. \'oltak. nem tagad-

juk olyanok is, kiket a kárpótlás reménye sem tudott megvigasz-

talni, kik szerették a példabeszédet : ..mikép falvaik felett még a

csillag is nekik ragyog." Egyáltalán konstatálható dolog, hogy

a törvény — nem tekintve azokat a visszaéléseket, a mikie

mostan rámutattunk — Erdély számára késn lett készen. A
jobbágyság, mely közvetetlen tapasztalásból tudta, hogy fíildes-

urainak nagy része, nemcsak hogy a felszabadulásnak nem volt

barátja, hanem az elmúlt években még az úrbért sem akarta,

ezt a törvényt nem mint nagylelk adományt, hanem mint a

helyzet parancsoló kényszerségének eredményeit fogadta és

egy cseppet sem érezte magát általa volt földesuraival szemben

hálára kíUelezettnek.

Az alsóház szeptembei- l.'Mki idésén arr()l volt szó. hogy az

imió-bizottság által kidolgozott úgynevezett ..erdélyi törvény-

javaslat"-ot tárgyalják- e e1l)b vagy az úrbéri trirvényjavaslatot ^

..Az ármány, mely megsenmúsítésünket tzte ki — monda ez

alkalommal a román nemzetiség Pap Zsigmond ') — minden-

féle Ígéretekkel csábítja a népet. Az ilyen politika ellenében

szinte ilyen ellenpolitikát kell használni, azért, hogy az ellenség

számításaiban megelztessék, az úrbért az erdélyi tíirvényjavas-

lat eltt kell tárgyalni.** KI kell ismerni, hogy az erdélyi unió-

bizottsáü" mén a szeptemberi események eltt j(')val a Pap Zsig-

mond által jelzett álláspontra helyezkedett. Javaslataiban igve-

') /V//Í Dciifx : \ pi-sti magyar iieni/otgynirs 1H4K-I>im II. k. 213. 1.
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kezett megkorrigálni az erdélyi IV. törvényczikk hézagait. Mind-
járt második ülésében (július 23-áni tárgyalás alá vette e tör-

vényt. Legelször is azzal akart segíteni annak hézagain, hogy
szabatosan meghatározni igyekezett azon sok vita és pöi'öskö-

dést képezhet kérdést : mely föld tekinthet úrbéri földnek ?

Vezérelvül kimondotta, hogy úrbéri földnek tekintend mindaz,

mi jelenleg a volt úrbéres kezén van. Ha ebben a földesúr vagy
más, a kit illet, meg nem nyugodnék, tartozzék bebizonyítani,

hogy az a föld, mieltt a jobbágy kezére ment, allodialis tulajdon

volt. Abizottság javaslata a jobbágy kezén hagyta a harminczkét

évnél régebben tett irtásokat is, de allodiahsoknak nyilvánította

az újabbakat, melyeket a földesúr tiltakozásával nem tördve,

eszközöltek. Ha a tiltakozás be nem bizonyítható, az irtás fele a

jobbágyé, másik fele a földesúré lesz. Egyébiránt az annak ide-

jében ezekre nézve kötött külön szerzdések érvényben marad-

nak. A kérdésbe jöhet úrbéri földek illetsége felett határozó

fels és alsó bhóságokat a minisztériimi nevezze ki. A felsbíró-

ság tiz s a minden kerületben felállítandó bíróság pedig kerüle-

tenként o tagból álljon és pedig tekintettel az egyes nemzetisé-

gekre, a szász törvényhatóságokra és lehetleg a városi polgá-

rokra is. ^)

Ilyen méltányos és iü'azságos módon igyekezett az iinii')-

bizottság megoldani a volt jobbágy és földesúr között a legtöbb

félreértést okozó kérdést. A^aj csak az volt, hogy az unió-bizott-

ság e munkálkodásáról az erdélyi román jobbágyságnak abso-

Tute tudomása sem volt; de ha lett vulna, akkor sem hitt volna

neki, akkor sem bízott volna benne. A román nép elvesztette

minden bizalmát az erdélyi magyar birtokosságban s ez a szo-

morú körülmény, l'ájdajom, nem volt egészen az ö bne. ..Nem

bizom benned — monda e napokban folyamodása átadásakor az

t biztat(') igazságügyminiszternek az erdélyi román paraszt. —
Te is erdélyi (ünber vagy. Láttalak ottamina])!" Hizahnát e

népnek a baiásfalvi tlieologusok, a marosvásárhelyi román kaii-

czellisták és a kolozsvári román nemzetiség jogiiallgatók fog-

lalták le a inaL''ok számára. A/ új idk cvauireliumát ez a nép

') Az iT(l(''lyi uiii'i ltiz(i(l>ii^. Hmlp. Szemle. l.Si»S. szopl. ;{'.*.">. l.
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csak az ö szájuktól tolmácsolva értette meg. Azt az igazsá£?ot,

hogy mától fogva nint-s többé földesúr és jobbágy, hanem csak

a Utrvények elfítt egyenl jogú szabad polgár, e tolmácsolás

után úgy értelmezte, mint azt Kemény Dénes az erdélyi ország-

gylésen az úrbéri törvény tárgyalásakor a július 6-iki országos

ülésben találóan megjegyezte, hogy málc'il fogva a paraszt az úr

és a földesúr lesz jobbágy : azt i)edig. hogy lejárt a tekintélyek

kora úgy, hogy ezentúl nem parancsol sem a iVildesúr, sem a

biró, sem a szolgabin), söt az összes vármegye sem : hogy nincs

más igazság, nincs más törvény, mint a mit vezérei, az ifjak

mondanak s a mit ezek vezetése alatt ö maga fog hozni saját

külön országgylésén Balásfalván, hol elbb-utóbb mégis csak

elhatározzák, hogy az a kérdés, melyik föld tekintessék a parasz-

tok birtokában maradónak ? — utóvégre is úgy oldassék meg
általok, hogy a volt földesurak összes birtokát aimak jobbágyai

magok között felosztják és pedig már csak azért is teljes joggal

és igazsággal, mert Erdély földe kétezer év óta az övék, a romá-

noké és nem azon magvar földesuraké, kik ide isten tudja min
istentelen erszakkal és ravaszsággal belopták magokat a román-

ság nyakára s azt idöfolytán megfosztották a magok javára

jogaitól és földjeitl egyai'ánt. Balásfalván eriöl fognak tanács-

kozni s ha azüinacsászárt(')l fegyvert kapnak, majd visszaveszik

a magyar földesuraktól elrabolt földjeiket is. Ez a gondolat, ez a

vágy vitte a román nép nagy tömegét Balásfalvára s e_zl az els

sorban földosztí't, kommunisztikus népmozgalmat igyekezett a

szebeni fhadparancsnokság felsbb helyrl nyert utasítás követ-

keztében az állítólagos magyar fori-adalmi törekvések ellen a

maga szintén állítólagosán jogos czéljaira hasznosítani.



IX.

Az erdélyi magyarság lefegyverzése.

Az erdélyi eaemények. mint következményei a magyarországi események-

nek. Ez események nevezetesebbjeinek felsorolása. Szebenszék szept. J9-én fel-

mondja az engedelmességet a magyar minisztériumnak. A szász universitas

október 2-ki memoranduma. Az erdélyi magyarság az önvédelemre gondol. Ez

önvédelem leghatalmasabb tényezje a székelység. Berzenczey old. 15-re össze-

hívja az agyagfalvi gylést. Puchner terve a magyarság lefegyverzésére vonat-

kozóan. E terv keresztülvitelével a román felkelk bízatnak meg. E terv végre-

hajtásával kezddik meg Erdélyben % véres polgárháború. Egyes kisebb epi-

zódok. A kis-enyedi vérengzés. E vérengzések az agyagfalvi székely tábort

akczióra bírják. Ez akczió részletei és kudarcza. A honvéd- Imi bizottmány

kiáltványa a románokhoz. Az erdélyi kormányszék megtorló intézkedései.

Baternai, Simonis és Pop Vasilie kívégeztetése. A szebeni ..Pacifications-Ans-

sc/ms.s". Az oláh felkelknek adott katonai utasítás. A fhadparan<:snokság ez

utasításával bnrészessé tette magát a román felkelk vérengzéseiben. A román

nemzeti komité okt. iD-röl keltezve két kiáltványt ád ki. Puchner október ix-ki

kiáltványa és Saguna körlevele. Lemcnyi október '21-röl kiadott pásztorlevele

,

A román komité felelete e pásztorlevélre. A lefegyverezés tovább fnly. Déva

lefegyverezése. Solomon prefekt magatartása. Bem elismer levele. Gyulafehér-

vár lefegyverzése. Axente lefegyverezi Alsófehér IJO községét. Az enyed;

harczok, Axente csombordi táborának szétverése. A sikertelen krakót cjpe-

diczió és gyászos következményei. Krösbánya Icfegyverezése és a Brády-család

legyilkolása. A zalnthnai vérfürd és Zalathna pusztulása. Gedeon tiíbornok

's l'uchner véleménye e keggetlcnkcdésekrl. Baritiu nyilatkozata. A császári

tábornokokat azonban nt in Irhet felmenteni a felelsség alól. Helyesebb lett volna

és emberségesebb a románság fegyverfogható részét besorozni a rendes csapa-

tokba, mint igy a lázadó tömeget ráuszítani a magyarságra. B. Bedeus nyilat-

kozata e pusztításokról. liészlctek az lS4S-iki erdélyi „Carmen miseriibile" -ból

.

Morális hatása ez öldökléseknek a késbbi erdélyi román-magyar viszonyokra.

K vérengzés vezérei! szabadsághsöknek tekinteni durva inzultus a: erdélyi

magya rsáy ellen

.

Az cnlrlyi csoinónyck azonbuii csak k(»vptkozmny(M vollak

a nagyol)!) szabású magya loiszátíi ('scnK'nycknt'k. A mint titt
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világosabb, határozottabb ós élesebb lett a nemzet és az udvar

között való összeütközés, akként lesz Erdélyben is egyrészt na-

gyobb az ellenségeskedés a magyarság és másrészt a föhad-

parancsnokság, a románok és szászok között s a szövetség

bensbb és nyilvánvalóbb e három ntiíbbi közr)tt a magyar állami

hatalom ellenében.

Szeptember 9-én járt az országgylés küldöttsége sikerte-

lenül Bécsben. Jellasifh szeptember 11-én Jépte át u Drávát s

indította meg tényleg hadjáratát Magyarország ellen. 19-én hagy-

ták oda a pesti országgylést Szeben, Medgyes és Ujegyház

szász nemzetiség képviseli. 21-én volt a nádor találkozása a

Balaton mellett Jellasich-csal s rákövetkezén a nádor Bécsbe

-ntazásíi és lemondása. L>2-én jelent meg V Ferdinánd „Népeim-

hez" ezimproklamácziója és rendelete a Magyarországon állo-

másozó császári hadcsapatokhoz, továbbá T^amberg gróf kineve-

zése a magyarországi császári hadcsapatok l'öi)arancsnokává és

egj^ttal magyarországi teljhatalmú királyi biztossá. A pesti

nemzetgylésben pedig "J^-án olva.sták fel az uralkodó azon leg-

felsbb kéziratát, melyly el a Doblholl-féle „Staatsehrift''-re 14

nap alatt választ kér. Szeptember 28-án a nép Lamberget a

lánczhidon meggyilkolja; két nappal késbb Pákozdnál a ma-

gyar kormány csapatai .lellasichot megfutamítják és (Jörgei

Csepelszigetén Zichy Ödönt felakasztatja. Október ;^án és 4-én

Récsey Ádám grófot felsége miniszterelnökké nevezi ki és egy-

úttal a képviselházat fel is oszlatja. Többé már senki sem

kételkedhetett, hogy a harcz a dinasztia és a magyar nemzet

kíizött a leghatározottabb és a legélesebb íilakban kitört. A
koczka el volt dobva és Ei-délyben i(>viddel rá megkezddött a

legvéresebb polgárháborúk egyike, mintegy kiegészít és gyá-

szosabb részéül a magyar nemzet szabadságharczának.

Szebenszék szeptember 20-én tartott székgylésében a

magyar minisztériumnak az engedelmességet felmondotta, kije-

lentvén, hogy annak ezután egyetlen rendeletét sem fogja elfo-

gadni, ha azok a fkormányszék utján jönnek is kezeihez. Októ-

ber 2-án a szász universitás egy memorandumot nyújtott be az

udvarhoz, melyben kérte, hogy az eddigi Királyföld, mint autonóm

mark-írrófság illesztessék bele a (v.ciilialis ausztriai birodalom
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szerkezetébe. Ily körülmények között az erdélyi magyarság is

kénytelen volt önvédelmérl gondoskodni és természetesen ezen

szempontból els sorban a kezdeményezés a székelységet illette,

mint az erdélyi magyarság fegyveres erejének úgyszólván leté-

teményesét. Berzenezey László október 1-én 15-re az agyagfalvi

rétre székely gylést hirdetett. Puchner október 6-ról kelt ren-

deletében meghagyta a székely katonaság tisztjeinek, hogy
minden erejökkel azon igyekezzenek, hogy a székely határrök
a tervezett agyagfalvi gylésen ne vegyenek részt. Bár a kor-

mányszék is ellene volt e gylésnek s bár Berzenczeynek a

magyar minisztérium is meghagyta, hogy a feladatát képez
toborzáson kivül ne avatkozzék semmibe, az agyagfalvi gylés
október 16-án mégis megtartatott Mikó Imre gróf királyi biztos-

sága alatt

.

Az agyagfalvi gylés a következ határozatokat hozta :

1. a gylés : polgári és katonai elem egyformán, a magatiszjeivel

együtt leteszi O felségének a hségesküt. 2. Oláh és szász hazája

fiaival kiáltvány alakjában tudatni határozta, — hogy a székely

nemzet h marad a magyar királyhoz és a magyar alkotmányhoz

és egyúttal a nem magyar nemzetiségekhez is testvéri vonza-

lommal viseltetik s jogaikat tiszteli, de megkívánja, hogy a szász

és oláh nemzetiségek is hozzá hasonló érzelemmel viseltessenek,

az uniót és a magyar kormányt ismerjék el, az országot pénzzel

és katonával segítsék. 3. A székelység nem kezd haj-czot s nem
is folytat, de a megyékben él védtelen testvérei pusztulását hide-

gen el nem nézhetvén, azon esetre, ha ezen felhívásának sikere

nem lenne, b. Vay kir. biztos október 15-iki rendelete folytán és a

XXII. t.-cz. értelmében meghatározza, hogy az egész székelység

nemzeti honvédsei-eggé alakul s addig is, míg az kell módon
megtörténhetnék, jelenleg az 5 székely szék 19—40 éves fiaiból

12.0(K) fnyi Iáhoi-aiakíttassék, mtílynok már most fegyverrel bin't

része haszuáltassék v(\szélyben lev megyei vérrokonai, másik

része a királyi szék, a haza és alkotmány, harmadik része pedig

nemz(!tri zászl('»aijakká alakulva s begyakorolva, a székely hatá-

roknak Moldova és Oláliország fell való oltalmazására. .\ s/.e-

beiii fhadparanesnokságtól való függést megszüntetettnek nyil-

vánították ki s ii kii', itiztost fclliívtíik, iiogv a iicm lia/ai kato-
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naságot Erdélybl távolítsa el, a gyulaft'hérváii s a többi vá-

rakba rendeljen megbízható, fleg pedig székely katonaságot.')

F]gy pár nai)pal azután, hogy Scluirtcr táborudk megkíUötte

Balásfalván a szövetséget a románság vezetivel, I'uc-hner arra a

kalandos gondolatra jött, hogy a magyar önkéntes csapatokat és

nemzetröket községenként és városonként lefegyverezteti

részint a sor-katonaság, részint pedig a íellegyverezett román

nép segítségével. Ez inkább ügyetlennek, mint ártatlannak látszó

elhatározás a gyakorlatban annyi v(tlt, mint a polgárháború

furiáját Erdélyben elszabadítani. Puchner e tettét egy október

10-én kiadott köriratában a székelyek kihirdetett agyagi'alvi

<j;ylé.sére való hivatkozással igyekezett igazolni, azt mondván,

hogy szükséges a népet azért is lefegyverezni, nehogy az agyag-

falvi gylés, támaszkodva a felfegyverzett magyarságra, megin-

dítsa a többi nemzetek rég tervezett kiirtását.

A románságnak csakis Puchner e felliatalmazására volt

szüksége, hogy megkezdje a magyarság lefegyverezésének véres

jelenetekben annyira gazdag színjátékát. Els áldozata a fhad-
parancsnokság e sajátságos intézkedésének Gi/drfásJEAek szan-

csali birtokos volt, kit Balásfalva közelében egy csai)at fegyveres

román útja közben feltaríóztalott s az önvédelmére magával vitt

fegyvereitl meg akarta fosztani. Gyárfás nem akarta kiadni a

fegyvert kezeibl s ezért t a románok uti társával, Czirják József

gazdatiszttel együtt a legnagyobb kegyetlenséggel megölték.

Hasonlóképen a lefegyeverezés ürügye alatt ölték meg Veres-

egyházán Dobay Zsigmond birtoko.st egész családjával együtt.

Krakkóban pedig l'échj* Eerecznek orrát és fülét levágták. Vcsz-

szdíin. Mihályfalván, ürményszékesen, Csanádon, Holyavöl-

gyén a Fronius, Földváry, Szalánczy, gróf Toldalagi udvarokat

feldúlták. Az (összefogdosott, megvert, niegseb(>sílett magyar
birtokosokat családjaikkal együtt a legdurvább szitkok és bán-

talmazások között mint foglyokat jobbáia a balásfalvi táborba

kisérték. Legmcgdribbenlbb volt azonban a kis-enyedi tragédia

lefolyása. E községben a románokkal vegyesen, mintegy l!(H)

'» l'ai) Dmrs : nUmAnyl;'ir Mag-yMi-orsziiií liiiftrcllfiiscgi liarrzának

lörtí-netí-hz. II. l.'^O. 1.
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fnyi magyarság lakott — köztök számos kisebb-nagyobb bir-

tokú nemes ember is — a kik egy kisded, de jól felfegy^'erezett

nemzetri csapatot alkottak. A környékbeli felfegyverezett nagy

számú románság október 14-én rátört Kis-Enyedre s követelte^

hogy a fegyvert a m'agyarok adják ki. Elzek azonban nem voltak

hajlandók a kívánságnak eleget téve, magukat védtelenül kiszol-

gáltatni a feldühödött román tömeg haragjának, azért egyik, er-
sebb kfallal körülvett nemesi kúriába vonidtak. A kapukat

bezárták és készen állottak a védelemre. A románok rohammal
akartak betörni a kapun. A bennlev magyarság sortzzel vála-

szolt, mire 4 román halva maradt a támadás színhelyén. Ekkor a

románok felhagytak a szemben való támadással, hanem hátul ke-

rülve, felgyújtották a gazdasági épületeket s így szövetségben a

pusztító tzzel, több ízben sikertelen támadást intéztek az ostrom-

lottak ellen. A küzdelem estefeléig tartott s mikor látták a magya-

rok, hogy az egyre tovább harapódzó lángok miatt sem tarthatják

tovább magokat, alkudozni kezdettek a támadókkal, kijelentvén,

hogy hajlandók magokat megadni és a fegyvert letenni, ha éle-

töket a románok megliagyják. A románok a feltételt elfogadták,

a mire a magyarok a kapukat kinyitották és fegyvereiket letéve,

egyenkint kezdettek kijönni az udvarból. A románok azonban

nem tartották meg ígéretüket. Mjigiohant.ák_a védteleneket s a

ki_valamiyéletleji módon el nem menekülhetett ; férfiakat, nket,

gyermekeket cgyarúüt legyilkoltuk. Összesen mintegy IHO— 14()

magyartj£j'üko^itak meg csaly ez egyetlen esetben.

Ilyen megdöbbent események elzték meg az agyagfalvi

székely gylést. Ezek s az ezekhez lu\sonló esetek egyre nagyobb

számmal érkez hírei birták rá a gylést, hogy a megtámadott

vármegyei magyarság védelmére habozás nélkül akezióba léi)jen.

A tervbe vett akezió ketts feladatot tzött ki maga elé. A sereg

egy része a Küküll völgyén Balásfalva felé hahid, hogy az

odavaló román tábort szétverje, E tábor egyik szárnya gróf

Lázár Dénes vezérlete alatt iiaíUuH irányában n.vonud elre az

ott rakonezátlankodó románság ellen. A székely had középs
része Zsomhori ('/rcdes alatt Maros-\'ásárlielyt fotója megszállani,

mintegy k()zé|t|ionljiiul az egész hadviselésnek, .lohbszárnya

pedití' !>elzniann ezredes paranesnoksiiua melleit Szász- Kégennek
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tart, hogy üniuiii l'rbánt kiverje s Erdély északnyugati részét

is megszabadítsa l^rbántól és szövetséges románjainak garázdál-

kodásától.

Az els ütközet Hadiióínál volt, hol gróf Lázár Dénes verte

szét Mikils pretektnek nagyszámú lándzsás esapatait, a mely a

legnagyobb rendetlenségben futott Maros-Ludas felé. Szeren-

csétlenebbül járt Kálnoky Dénes, kit Kleisei- császári rnagy
Sáros mellett megvert és visszavonulásra kényszerített. K
veszteség volt oka, hogy Donátli ezredes a KüküU völgyén elre

haladó csapatait megállította és nem hajtotta végre feladatát, a

balásfalvi román tábor szét robbantását. Sokkal szerencsésebb

volt a Szász-Kégen felé mükíid hader, mely október 31-én

Szent-Jánosnál Urbán hadait megverte és a következ napon

Szász-]-íégent is elfoglalta és Urbánt Beszterczc felé vissza-

nyomta. A székelység azonban Urbán felett kivívott diadalát

nem sokáig élvezhette, mert (Jedeon cs. kir. tábornok október

4-én csekély ellenállás után Maros-Vásárhelynél föhaderejüket

szétverte s így a székelység ama vállalata, melytl a magyarság

Erdély megmentését remélte, csúfos kudarczot vallott.

Nem az én feladatom ez idk harczainak tíirténetét irni s

azért e harczokat, csatázásokat csak annyiban érintem, a meny-
nyiben a politikai mozgalmak egyes fázisainak megmagyará-
zásához okvetetlenül szükséges ezeket is érinteni.

A pesti középponti magyar kormány sem nézte tétlenül az

erdélyi eseményeket s azok sorában a románság fegyveres moz-
galmait. Október lO-én a honvédelmi bizottmány Kossuth Lajos

és id. gróí Eszterhdzi Mihály aláírásával egy kiáltványt intézett

az erdélyi román néphez, melyben felsorolván mindazon szabad-

ságokat és jótéteményeket, melyekben a magyar nemzet testvéri

szeretete részesítette a románságot, a leghatározottah hangon
felszólítja, hogy hagyjon fel elUmséges szándékaival é.s térjen

vissza a békesség elhagyott útjára :

„Az ország kormánya megparancsolja nektek oláhok,

egyenként és összesen, kik magatokat a bujtogatás által félre-

vezettetni engedtétek, hogy nyolcz nap alatt mindenki magát a

rend és tfirvényes engedelmességnek alávesse; csendesen és jó

polgárhoz méltóan viselkedjék s a zavargásnak és zendülésnek
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bármely kis jelét adni ne merészelje, mert különben — a mily

igazán az Isten az egekben van és az igazságot védi — a bünte-

tés szigorúsága és kérlelhetlensége fog szállani a bnösök fejére

:

és vitéz hadseregünk— mely csak most vert szét egy csapat haza-

áruló, rabló csordát, ellenetek fog indulni és akkoron jaj leszen

minden zendülnek és háromszorosan jaj minden bujtogatónak.

Jobb \et\ volna akkor néktek nem születni, mert a kegyelemre

és irgalomra senki az ellen-pártütk közül nem számolhat.

De addig is meg]eend hagyva a magyar és székely népnek, hogy
keljen fel és — mint a Aihar — seperjen el minden hálátlan

gazt, ki hazájának szabadsága ellen feltámad, anya- és testvér-

gyilkossá lenni nem irtózik; hogy keljen fel a magyar és székely

nép tömegestl és irtson ki minden hazaárulót és pártütt, ki a

jó szóra hallgatni nem akar. Azért, a kinek vagyona és élete

kedves, az hallja meg utolsó szavát a jóakaratú intésnek, mert

ki ezt sem akarja megérteni, az lakohii fog. Földje elvétetik és

ki fog osztatni a haza h fiai között, maga pedig meg fog halni

a bitónak és a fegyvernek halálával." ^)

A honvédelmi bizottság e rettenetesen harczias és fenye-

get hangú felhivása azonban teljesen hatástalan volt és legfö-

lebb is csak arra jó, hogy a kés])l)i román írók akként magya-
rázzák, hogy a románság, mikor megkezdette az imént jelzett

öldökléseket, voltaképen nem tett egyebet, mint kényszerítve

azon fenyegetésektl, melyek e felhivásban foglaltatnak és kiir-

tását megelzend, önvédelmére fegyvert fogott az életére tör
támadó jnagyarság ellen. Az erdélyi k(jrmányzat azonban mái-

megelzen sokkal keményebb ehettent repressaliákhoz is

nyúlt, mint az ilyen keményhangú felhívások és figyelmez-

tetések.

Körülbfílül a honvédehni bizottmány e proklamáeziójának

kibo(;sátásával egyidejen, liethhni (íergely egy csaj>atával

Kolozsvár kíirnyékén liáréban elfogatta Uaternai és Simonis

tribuiuisokat. .V foglyokat Kolozsvárra vitték, hol rr»gtönitól('i

l)ir(')ság (ílébc állílották, :i mely l)ir('»s;iL;' ket saját valloinásaik.

a nálok talált okiratok s a bevallót i laiiiisiii'isok alapján, mim

') liaritin : Isltiiia TraiiHilviuiiKi II. kiil. 7<>2. 1



liz orszáií törvényes közálloniánya, törvényei, törvényesen cttn-

stituált híitúsáirai ellen a Icíínyiltabb elátalkodottsáíígal felláza-

dókat, veszélyes lázítókat és bnjtoíjfatókat, a békének, a személy-

es vaíryonbátorságnak gonosz indulatú szándékos megzavaróit

kötéláltali halálra Ítélte. ^) Ugyancsak i!z idötájt akasztották fel

Maros- Vásárhelyen Pop Vasilie-\ is, ki balásfalvi theologusból

tribunnak csapott tel és a Maros mentén lázította a népet. Ez

elrettent példák a/onban senkit sem rettentettek el és inkább

arra valók voltak, hogy a tömeget niéu Jobban felingereljék és

hogy alkalmul s ürügyül szolgáljanak a legvén's(>bb visszator-

lásra. Szebenben már szervezve volt a románok és szászok

..Pazifications- Ausschuss"-a Pfersmann tábornok fdnöklete alatt

és mint valódi hadintéz-bizottság megkezdette gyászos mkö-
dését. Ügykörét az október 24-én kibocsátott föhadparancsnok-

sági rendelet szabta meg. Összesen (i tagja volt : két román, két

szász, a tartományi biztosság egy tagja és egy vezérkari tiszt.

Tagjai román részrl a következk voltak : Lanriann Trebonianu,

Munteanu (iavril; póttagok: Urán .János és Barüiu György.

Mikor késbb Laurianu Pojiasu .Tánossal. mint egy küldöttség

lagja Bécsbe ment, helyét Paritiu foglalta cl.

Október l7-én adta ki a fhadparancsnokság a román

felkel csapatok harcztéri szolgálatára és alkalmazására vonat-

kozó utasításait. Bár nem érezzük magunkat hivatottnak a

román lázadó csapatok haditényeinek megbirálására vagy csak

elbeszélésére is. mégis szükségesnek látjuk ez utasításokat a

következkben megismertetni, mert bizonyos szempontokból

nagyon érdekes világot vetnek magára a mozgalom politikai

fejldésének egyes mozzanataira is.

Ha el akarjuk kerülni megsemmisítésünket - mondják ez

utasítások bevezet sorai - tömegesen össze kell gylnünk és

ha az (dlenség reánk ront, harczolnunk kell. Kend nélkül azon-

ban nem lehet egyesülni és egyesülés nélkül nem lehet gyzni!
IJendezzünk tehát általáncts felkelést és [x'dig a következ

módon ;

Minden lalii vagv vánts szedje számba fegj'^verfoghab'i

'l l'ttj, IhiKs: ( (kiiüniylái . II. k..t ||o. I.
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íeríiail ; fegyverezze í'el puskákkal, lándzsákkal, kaszákkal vagy

vasvillákkal ; rendezze ket két sorból álló csapatba s állítson

élkre egy kapitányt s ennek támogatására több alkapitányt.

Egyetlen ilyen csoport se legyen kevesebb 150 és több 2(X)

embernél. Ezeket aztán a százados oszsza 4 szakaszra és mindé •

nik szakasz élére tegyen alkapitányokat. A puskásokat állítsa a

<sapat szélére. Ha a faluban 150 embernél kevesebb fegyverfog-

ható em.ber van, akkor a falu egyesüljön a szomszéd faluval.

Három ilyen csapat élére egy tribünt kell állítani.

Ha közelben császári lovasság vagy gyalogság van, vagy

legalább szabályszeren szervezett nemzetrség, akkor a felke-

Jök egyesüljenek velk és vessék alá magokat e csapatok

parancsnokainak. Az ilyen felkel csapatok azonnal katonai

vezetkot fognak kapni, mihelyt kérnek. Három felkel csapatot

a csatarendben fokozatosan kell felállítani és pedig akként, hogy

mikor megtámadják az ellenséget, egyik a másikat egyesült

ervel támogathassa. A három csapat közül az ellenséget csak

HZ támadhatja meg, a melyik legközelebb áll hozzá, a többi

pedig szoros rendben jöjjön utána, de ne futva, és oldalról fenye-

gesse az ellenséget. Mikor az els csapat gyöngül vagy ingado-

zik, akkora második gyorsan törjön az ellenségre, hogy a vissza-

húzódó els csapat ez alatt újra összeszedhesse magát. Ily módon
lörjenísk egymásután az ellenségre mindaddig, a míg szükséges-

nek mutatkozik. Ha az ellenség megfutamodott, akkor a lfegyve-

resek vegyék zbe, de csak egy csapattal, a másik kett nyomul-
jon utána, de a legszorosabb rendben, úgy hogy készen legyenek

mindig a segítség adásra, vagy szükség esetén újabb támadásra.

Azon visszamíiradó ellenséget, a ine1f/ik tiincs megsebesülve,

le kell fegyverezni, de ha ellenszegülne, akkor meg kcU ölni. A
falvakba bevonulva, félelmetes rettegést kell kelteni : visszavonu-

lás esetén saját )H(gyotjb biztonságuk kedvéért a liid(fkat le kell

rontani s az ellenség éitjába mindenféle akadál t/l kell támasztani^

st ha nem lehet másképen, a falukat is fel kell gyújtani. IJa az

(íllfMiség nicgsziilas/Jaiiá valamely ik (•sa[)at(»l, úgy ez a ('.sa])al a

hegyes vagy erds vidéken szemeljíMi ki elre egy bizonyos gyü-

lekííz lM'ly(í1 s otl oss/egvülvr, a szorosokiil, \ agv ösvényeket

:'illjil cl és lart(')/t;issii lel ;i/, rll(Mis(''Li('l ('l("»lial;i(l;'i.s;i útjában.
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A láiulzsával ús iiu'is szúró eszközökkel cUíltoll csapni

soha se ijedjen meg a lovasságtól, hanem szoros rendlien álljon

meg s ezalatt a puskások lr»jjenek. Mentl hosszabb a lándzsa,

vagy a kasza nyele, annál iribliet rv. mint véd és íild(>zö

í"egy\'er.

Az olyan községekben, hol kíániyii lovas csapatokat lehel

alkotni, a ialnsi birák azonnal lássanak az ilyen esapatok meg-
alakításához és a lándzsákkal felfegyverezett felkel lovasság

azonnal csatlakozzék a rendes lovassághoz ott, a hol ilyen is van.

A hol nincs ilyen s az ellenség részérl sem látszik lo^ as csapat

jelenléte, ott a lovasság oldalt menjen vagy elrsi szolgálatot

teljesítsen. A hol tábort ütnek, ott a tábor biztosítására kém-
szemet és elrsíit kell kiállítani. A felkel csapat lecrfí^lsbl)

parancsnoka adjon ki minden nap tábori jelsz(')t. A hol a csapat-

nak alkalma nyílik hosszabb idözésére, ott állítsanak fel lí'iiniii-

fát és szükség esetén annak meggyújtásával adjanak jelt ; de

egyúttal adjanak határozott és világos ntasításokat is az rfiknek.

hogy e lármafát csak szükség esetén gynjtsák meg. M
Kz az ntasítás képezte a felkel román csapatok ej jin-ásá-

lian a zsinóniiértékct. a mely csapatok különösen annak Jkét

pontját hajtol l;ik \ clik' jmIiI) ii^yhíiz méltó mohó bnzgósággal

:

;iz ellenségnek tekintett magyar faluk l'elégetését s.fLkezökbc

esettje^'veres vagy fegyvertelen magyar foglyok legyilkolását.

/ / Ez ntasítás idevonatkozó j)ontjai a legvilágosabban igazolják a

fhadparancsnokság bünrészességét ama tömérdek.gyujtogatás-

l»an, egyes és t('»meges mészárlásokban, melyek alól az IS48/4U.

román lázadást felmenteni sennniféh^ okoskodással sem lehet.

Október 19-rl keltezve, aromán nemzeti komité két kiált-

ványt adott ki. Egyiket a i-omán nemzethez, a másikat pe(lig m

magyar és székely nemzethez czimezve. Küh'inrisehli figyelmet

érdemel a magyar és székely nemzethez intézett proklamáczió.

a mely Lauriani, liarnutin. í>aJasieftcH, Cipnriu. Micasin és

Branii Jánostól aláírva jelent meg.

E proklamáczió szerint a császár íisszes népeit a szabadság

és jogegyenlség nagy áldásaiban részesítette, de cgv vad töre-

•) Baritin : IsIi.iíh 'rr.insilv.-inio II. kö( IMYl ;{0J. 1.
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•lék az idt ós a nyert szép ajándékot arra használta fel, liogy a

fejedelem homlokáról népei koronáját letépje, hogy a nagy közös

hazát megbontsa és a hadsereget lassanként megsemmisítse,
hogy a szabadság és egyenlség helyébe a terrorismust, a nem-
zeti kiváltságokat és az egyes néptörzsek elnyomását s nemze-
tiségöktl való megfosztását tegye. A románság és e párttöre-

dék között béke és egyesség nem lehet. E párttöredék ellen vére

és vagyona feláldozásával fog küzdeni utolsó lehelletéig a román-
ság. A románság azonban nem hajlandó összetéveszteni e párt-

töredéket az egész székely és magyar nemzettel, melynek jobb

részérl azt hiszi, hogy képes lesz szintén lelkesedni az álta-

lános szabadságért és egyenlségért. Felhívják tehát a magyar
(3S székely nemzetet, hogy egyesüljenek velk a császárért,

hazáért, a jogért és a szabadságért való küzdelemben.

Ha azonban a magyarok nem hajlandók ez egyesülésre,

akkor a románok megindítják a véres harezot és azt minden
rendelkezésükre álló eszközzel addig folytatják, mig vagy gyzni
fognak, vagy elvérezni. Mindent el fognak követni, hogy magu-
kat megersítsék, ellenségeiket pedig gyöngítsék. A ki a gy-
zelmet akarja, annak nem szabad visszarettennie a háború

nehézségeitl . Azonban kijelentik, hogy szükség nélkiÜ nem
akarnak vért ontani s úgy akarják viselni a háborút, hogy ne

sértsék meg az emberies érzést. Hasonlóra szóHtják fel a magya-
rokat és székelyeket is. Kijelentik azt is, hogy c proklamáczii'i-

val nem fenyegetni, hanem csak óvni akarnak.

A megelz naj^oii. ()kt(')bei' 18-áii Pudiner adott ki egy -4—
/^

manifeszlumf)t, melylx'ji kijdoiitettu, hogy unután a nádor

Magyarországból eltávozott s a minisztérium lemondott és a

pesti országgylési öl kin(ívez(!tt kormányt (lionvédelnü bizott-

mányt) nem lehel törvényesnek tekinteni, átvette Krdély kor-

mányzatát és felszólít mindenkit, hogy térjen vissza ;i császár

n'ánt való In'íségre és engedelmeskedjék a föliadparancsnokság-

nak, mely l^^rdélynek egyetlen törvényes kormánya. Ugyanezen

napon a pesti országgylésrl vi.ssziitért Sagnna is kiadott egy

körlevelet, melyben meghagyta híveinek, liogy engedelmesked-

|(!nek a lhadparancsnokság rendeleteiiuík, mert e/, most Krdély

nirvénvíís kornii'mya. lOgvnttid arra is IVilliixtu a románokat,
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liogy jól fegyverkezzenek tel és legyenek készen védcliiH'zni n

törvényes kormányt bármely ellenség ellen.

Október 21 -röl pfnlig Ki)l(izsvárról keltezve Leniéiiyi püs-

pök luloll ki egy körlevelet. Leniényi v körlevelében beszámol

liiveinek, hogy az erdélyi orszjíggyíilés megnyitása óta, mit tett

s min en^lménynyel a románság érdekében ? Hazatérvén népe

közé, liogj' az ne maradjon pásztor nélkül, elszomorodott szívvel

és megd()bbenéssel tapasztalta, hogy némelyek békés emberek

megölésére és Balásfalvára val(') bnrezolására vetemedtek. Mind-

ezeknek igazolásán! megtévelyedett bívei azt mondják, lH»g>

mindezt a császár xédelmezése érdekében teszik. A császárt

védelmezni kötelesség, de nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy
a magyarok ellen harezolva, a császárt védelmtízik. \ magya-
rok a császárnak h és engedelmes alattvalói akarnak maradni

és csak azok ellen védelmezik magokat, kik lelbujtogatya a csá-

szár gonosz támadóitól és néhány miniszterétl, az oiszág ellen

felkeltek. Nemcsak a császárnak tartoznak engedelmességgel a

románok, de az országnak is. Aztán a császár saját aláírásával

ersítette meg a magyar minisztereket s parancsolta meu', hogy

nekik engedelmeskedjék minden katonai és polgáii halóság. .\

császár maga ersítette meg a magyar országgylésen hozott

törvényeket. Az országgylés által hozott s a császártól niegerö-

sitett törvényeket nem lehet mindkét fél beleegvezése nélkül

felbontani. .Vzért tehál fclhivja híveit, hogv engedelmeskedjenek

az ország törvényeinek, báró Vay Mikl('is kii-, biztos és az ország

törvényes hatóságai r(!ndelkezéseinck s ne hallgassanak azokia,

kik (ellenkezi hinlclnek, nehogy ily iikkIoii saji'il lajnkat a bol-

dogság liclyi'H a romlás örvényébe taszítsák. ')

.\ román nemzeti komité november i-i'l kieltczell. liar-

iMitiii elnök és Barntiu titkár által aláirt koriratával igvekezeli

Leményi püspök e körlevelét ellensnlyozni. K körlevél a 1848—
49-ki román forradalmi mozgalmaknak kétséirkivül egvik leg-

jellemzbb )iyilvánula1a volt. AzI hiszem, hogv inkább az ese-

mények mozgíití* okait kutatva, mints(mi maiinkat azeseménve-

' Mfnioriíiliil Ilii AiKlifiu li.irnii il<' Sni>iiii;i Tom. I. II17 i's ki">\

jH|i(>k.
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ket Írva le, nem cselekszünk hiábavaló dolgot, ha e nevezetes

körlevéllel egy kissé bvebben foglalkozunk már csak azért is.

mert úgy a maga egészében, mint eszmemenetében egyaránt

megérdemli e korszak Tiemzetiséori mozgalmai tannlmányozójá-

í)ak figyelmét.

„Testvérek — mondja e proklamáczió — bizonyára megér-

tették eddig, hogy Erdélyország kormányzását a császár nevé-

ben az október 3-án kelt császári manifesztmn értelmében a fö-

hadparancsnokság vette át azért, hogy megszabadítsa az országot

a gyilkolásoktól, rablásoktól és azon liallatlan istentelenségek-

tl, melyeket Kossuthnak biztosai és emberei a magyarnemzet-

nek az egész világ eltt való szégyenére elkövetnek. Bizon5^áríi

azt is tudjátok testvérek, hogy okt. 18. óta csakis az ei'délyiek

azok, kik hségesek a felséges császárhoz, a kik a Szebenben

székel császári fhadparancsnokságnak engedelmeskednek s

hogy azok, kik a Kossuth-féle töredék biztosainak engedelmes-

kednek, mindnyájan htelenek és esküszegk."

„Azt is tudjálok testvérek, hogy az ország most két részre

van osztva. Az eltévelyedettek Kossuthtal tartanak, de a legtöbb

nép: szlávok, románok, liorvátok, tótok, németek a felséges csá-

szárral. A Kossuth-féle töredékekkel csak a magyarok tartanak,

de k sem mindnyájan. Ne vegyük tekintetbe azt a nagyon sok

magyar fahit, melyeknek népe nem akar ludni scinmil róla. csak

tekintsük, hogy maga a hires Wesselényi is elfutott i'eströl atliU

való féltében, hogy Kossuth t is felakasztatja, mint Zich\"

grófot. Ks aztán Széchenyi, a legnagyobb magvai- és minchiyá-

jok között a legokosabb, látván, hogy Kossuth a magyaiokal a

v^égromlás szélére juttatja, megbolon(hilt. Krdélybcn () felségé-

vel, a császárral tari a fhadparancsnokság. A magyarok és a

székelyek kevesen vannak és a/ egész világ1(')l el \aniiak

hagyatva, niivislliogy nem az igazságol védelmezik.

„Ne féljetek hát román testvérek, ineit mosi az egyszei

maga az isten is fog tilckel védelmezni, ki a/.l :ik:uja, liogx éh-

ben az (ssztendüljen a román nemzet is felemelkedjék a porból.

Védelmezni fog titeket hadseregével a felséges császár, védel-

iíi(ízni fognak litek(»1 a szászok, kik veletek együtt liarczolnak ;i

luímzeti szabadsi'igért. a birodalom ei;vséii(»ért és a felseires csa
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>záii házért. Kossuth és pártja elfitt egyetlen nemzet sem szent,

íi magyar kivételével, O nem akar tudni semmit az ausztriai

birodalonn-ól, mely annyi száz év óta áll, hanem meg akarja ezt

dönteni s helyébe egy magyar császárságot, vagy épen köztár-

saságot állítani az Adriai tengertl a Síüinaig. Látván a magya-

rok, hogy keveseji vannak és gyöngék és hogy körül vannak

véve más nagyobb s hatalmas nemzetektl: románoktól, horvá-

1 októl, szlávoktól és németektl s félve attól, hogy a szabadság

azokat is egy színvonalra fogja emelni vel<»k s így el fogják

veszíteni zsarnoki uralmukat — mely alatt ezek a nemzetek

ezer év óta nyögnek — elhatározták, hogy egyesítvén Erdélyt

Magyarországgal, ki fogják vetkztetni mind c nemzeteket a

nemzetiség szent öltözetébl és mindnyájukból csak egy nagy

és hatalmas magyar nemzetet csinálnak.'"

.,Ezt a császár nem akarja — és ezek a vad emberek na-

gyon dühösek O felségérc. hogy miért nem engedi meg nekik,

hogy megmagyiu-osítsák az összes románokat, szlávokat, horvá-

tokat, tótokat, szászokat, németeket és zsidókat stb. — és miért

nem engedi, hogy megbuktassák birodalmát és ledöntsék az

ausztriai császárság trónját a dicsséges császári házzal egye-

temben. Ezek az emberek könyveket és kiáltvánj' okát küldöttek

az ország minden részébe, - küldöttek a románokhoz is. elnevez-

vén ket testvéreknek, hogy c hízelgé.ssel eltántorítsák a felséges

császárhoz való hségtl azért, hogy tartsanak velk."

..1 lomán testvérek, vigyázzatok, nehogy megcsaljanak, mert

ez emberek mást beszélnek és mást cselekszenek. Azt mondják,

hogy a haza közös mindnyájunkkal és ajogoknak is mindnyájan

közíis birtokosai vagyunk és hogy k a jogokban egyenlen
osztoztak v(dna meg a románokkal, nem hagyván fel a magok
számára egyetlen privilégiumot sem. l^s ha igy van. akkor ti

magyarok, miért kértek Ö, 1()—20 ezer forintot attól, ki nyomdát
akar állítani ? Igv csak euycdiil Kossnth állithalna nyomdát,

mint egyike azoknak, kik kczoklicn tartják a 1 >una-fejedelem-

.ségekbeÜ kereskedknek útját s ki még a pokolból is pénzt tud

f'llorcintcni y Hát akkor miért kötitek a képviselválasztás jogát

czenziisiioz. iiogy ígv az országgyíilésen csak azok a nemesek
leü-yonek képviselve, kik meghíztak a románok verejtékén és
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vérén y Miért adtatok nyelveteknek ki\'áltságut, hogy uralkod-

liassék a többi nyelvek lelett, ha azt mondjátok, hogy eltöröl-

tetek minden privilegiiunot ? Miért tartóztattátok le és veretté-

tek agyon a román választókat Margiltán és egyebütt, ha azt

mondjátok, hogy a jogokat megosztottátok a románokkal? És
miért nem engeditek meg, hogy a románok, mint nemzet léphes-

senek be az ország közös házába, hol közös törvények hozandók
mindnyájunk közös boldogulására, a hol a nemzetek élete és

halála felett rendelkez törvények alkottatnak s a hol halálos

fenyegetések között hozatott meg az miió terroristikus törvénye,

mely a románokat egy perczig sem kötelezheti, mivel az a

román nemzet beleegyezése nélkül, st ellenére hozatott meg.'

„így tehát román testvérek, öntudatotokban nyugodtak

lehettek, mert a román nemzet Erdélj'ben soha egy pillanatig

sem volt alávetve a magyar minisztérium törvényeinek s a

minisztérium biztosainak s velk együtt mindazoknak, kik Kos-

suth j)ártjához tartoznak. Ezek a románokra nézve nem birnak

1 örvényes értékkel s a románok nem is tartoznak nekik enge-

<lelmeskedni. Hallottátok : mit mondott Vaj' a románokhoz inté-

zett proklamácziójában y Azt, hogy a magyarok szabadították fel

;t románokat a Jobbágyság alól és a románok a köszönet helyett

agyonverik a magyarokat. Nem igaz. A románokat O felsége, a

<isászár szabadította fel ; ki különösen márczius lö-ike és április

25-ike óta felnyitotta birodalmának minden kapuját, hogy a

zsarnokság tisztátalan szelleme kimehessen és a népeket boldo-

gító szabadság szelleme beléphessen rajtok. A magyarok tdlen-

kezöen, egész nyáron végrehajtásokat hoztak a románok nyakiu'a.

Megölték ketMihálczlalván, Lónán ; kifosztották, halálra verték

Mikeszászán és Mezörményesen s egyebütt. A románok nem
>iltek meg egyetlen magyart sem, míg \'ay fel nem akasztotta

Hetraiit!aiiii Sándort, nu'g ki nem fosztották rj-Zsukot. el nem
pusztították Vajda-Kamarást lakóival cgyüll. Ks mindezt a

románok hsi türelcnnnel viselték.'"

.. lOs inin(l('Z('k<'t niajdneni nuiid \ a\ iiiinisztcn hi/,los

követte el, a kit a románok mégis tisztelettel fogadlak haláslah i

L.yniésükb(!n. Ez/cl fi/ctett a/, cniberséges l'ogatlásérl. .Mieltt

l)!d!isliil\ Mi'M jött. bomh;'i\al fcnvcLiíMödzott ; :i'/u1:iii ppdJL' f"«'l-
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akasztatta lestvéreiteket. Miért v Azéil. mert ök :i/.l inoiidolliik ;i

románaknak, hogy le.iryverkezzenek tel ugyanazzal a joggal, a

luelylyel a magyarok és szászok legyverkcznok. Mi joggal akasz-

tatta fel öketV — ha csak nem azzal, nieiylyel a románok is fel-

akaszthatták volna Vay miniszteri biztos uratV De a román

nemzet — tann erre a tíH'ténelem — sohasem volt rossz gondo-

lattal a magyar nemzet iránt s ez évben isa torténelemb(Mi eddig

elé ismeretlen türel(;mmel viseltetett mindaddig, míg mérsékle-

tétl meg nem rabolta a terrorista párt, kényszeritvén, hogy éljen

a védelem és a bosszú fegyverével. Ks épen ezért a történelem,

mely a világot igazságosan itéh meg s a mely az okozatot

nem választja el az októl: ennek a pártnak lelkét fogja megter-

iielni a faluk és városok í'lpusztításával, a barbár öldöklésekkel,

a gyei'mekek felnyársalásával, az asszonyok prostituálásával, az

ország lakosainak deinoralizálásával s mindazzal, a mit a ma-

gyarok és a székelyek elkíivcitnek s a mivel a fi^lizíratott és tlíik

tanult románok erre felelnek."

..Ok gyújtották meg a tüzet s ki vádollialja most azért a

románokat, hogy ég a ház, mely(>t a magyar nie<>g\ iijtott s ki-

iK^k a vétke lesz, ha a magyar is oda ég? Ok szakították fel a

csatornákat s k idézték le a boszuló ég záporát. Ki vétke lesz.

lia k is bele fulladnak "? E niegjegvzések (>legendk mindazokra

a ))roklamácziókra, a melyeket id;'ug báró Vay adott s a melye-

ket még ezután fognak adni a Kossuthista magyarok. Román test-

vérek I Mikor Kossuth és Vay beszélni fognak még a testvéri-

ségrl, mikor ez emberek azt mondják nektek, hogy megosztot-

tak veletek minden jogot, akkor csak tekintsetek a hegyeken, s

az utak szélén elhelyezett akasztófákra, akkor jusson eszetekbe

mindaz a gyilkossáa-. rablás, mi ebben az esztendben tíM'tént

azért, hogy bennetek bizalmat keltsenek; akkor látni ingjátok

saját szemetekkel a magyar testvériség emlékeit."

K bev(ízetés után lelkére kíiti a konu'té a nimiiii né])nek.

hogy ne vegycí tekintetbe Leményinek. ki egyformán hííllennc

lett úgy a császárhoz, mint a román néphez e felszólítását.

-

..Komán testvérek, ne higyjetek Kossuth, Vay és Leményi hazug-

ságainak Ne higyjetek, hogy .Icllasichot és a többi császári

1;'iborriokokat megverték volna. Nem. ezek mindenütt gyznek.



Bízzatok jogaitokban és a népek atyjának, az istennek kegyel-

mében s legyetek meggyzdve, hogy az 1848-ki esztend utolsó

éve a magyar zsarnokságnak és elseje az elnyomott nemzetek

feltámadásának. ^)

A kölcsönös nyilatkozatok és proklamácziók ez ideje alatt

sem szünetelt a Pnchner által megindított véres lefegj'^v'erezési

mvelet. Október 19-én Kiebel rnagy a maga határrvidéki

katonaságával és Solomon prefekt mintegy 5000-nyi lándzsás

román felkelivel Déva ellen vonult, hol a nemzetrségen kí\^l.

mintegy 800 önkéntes és 80 ló nélkül való Hannover-huszár volt.

a kik a túlnyomó er ell Arad felé vonultak. Ezután Riebel és

Solomon könny szerrel lefegyverezték az itt-ott még együtt levíi

csekély számú magyar nemzetrségetés pedig jó-formán minden

erszak vagy vérontás nélkül. Berendezték a közös osztrák-oláh

kormányzatot s az elvitázhatatlan érdemük, hogy Hunyad
vármegye, mely a Hóra-lázadás idején annyi kegyetlen véreng-

zésnek volt színhelye, az 1848/49-iki mozgalmakban meglehet-

sen mentes maradt minden ilyen fajtájú embertelen vérengzéstl.

Elismerte Solomon Miklós prefekt ez érdemét késbb Bem
tábornok is i84í). február 9-rl kell levelélnMi, melyben Solonioii

Miklósnak a következket irta

:

.,|{)rtesültem, hog^Mina mostani zavarok ideje alatt, mitit L'ity

fegyelmezetlen néptömegnek vezére szigoriian ügyelt a rendre

és arra, hogy minden szörny tett elkerültessék és ezzel ön e

vidék háláját érdemelte ki addig, nn'g más helyeken a legnagyobb

iszonyatosságokat követték el. A magyar kormány nevében fel-

hívom, hogy a rend és a közbiztonság fentartásáia ezntán isiigyel-

jen s e czélból önt felhatalmazom arra. hogy eg> .saját csapatot

tarthasson feini, melynek kiUtségcil a magyar koi-mány logia

viselni. Egyntlal mindiMikinek, aki c csapalhoz larlo/.ik. niindcn

elbbi dologéri híljes amnestia adalik és oinick. unni e csapat

vezérének havonként 120 váltó lorinl li/.etés és minden lis/tjei

tiek, a kit on kincívcz, de a kiknek száma .'{0-nál nem lehel lobb.

ílO v. frt fizetés ntalványoztatik ; az altisztek naponktMil C. krl. a

') Mcmi>riiiliil \ rcliii'|iivr(i|((iliii Aiidiriii liiiioii ili- Snuimii "Jo;! i-

Uiiv. la|HiU.
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közlegények 4 kil íu^imk kapni, a nii'Jylyel szemben önnek

kötelességbe lesz a íanalizált csüeselékct a személy- és vacryonbiz-

lítnság ellen clkövethelö mindemiem kiliáííáslól visszatartani."')

8olonn)n azonban nem vállalta el a Bemtl nyert me^bizatást,

st még nem is válaszolt Bemnek, hanem e levelet Özebenbe

küldötte a román nemzeti koiiiitéhoz. A rendre, a személy- és

vagyonbiztonsáírra azonban tovább is örkodöti Hunyad megye
területén.

Október i'l-éii Burbáiid és Maros-iN»rliis lelöl reggeli öt

«''ra tájban kél fölkel román csapat vonult Ciyulalehérvár ellen.

Mihelyt a városba értek, azonnal felgyújtották a városi körül-

belül 5 helyen. A gyulafehérvári nemzetrség azonban nem jött

zavarba a támadásra, hanem a fölkelk ellen vonult s azt ji'tl

irányzott sortüzével 9 halottat elejtve s többeket kíizülök meg-
sebesítve, kizte a városból. De a deiék gyulafehérvári nemzet-

rség nem sokáig élvezhette a kivívott diadal örömét, mertHorák
vái'paranesnok a várból rajok izent, hogy ha le nem teszik fegy-

vereiket, ki nem tíízik a császári lobog(')t s a magyar miniszte-

rit unnak fel nem mondják az engedelmességet, azonnal lialonn*a

löveti a várost. E hatalmas kényszerrel szemben nem maradt

egyéb hátra, mint a fegyvert kezökbl kiadni s teljesíteni a többi

kivánt feltételeket is.

Alsó-Fehérmegyének mintegy 120 községét i»edig Axente

S/A'véi- prefekt fegyverezte le. Ezen a vidéken már tömérdek

véi'ontás, kisebb és nagyobb csatározások kr>zöt1 tíirtént meg a

lefegyverezés. Október "JO-án Axente egyik alvezére, Prodanu

vieeprefekt, a nmzsinai román tábor parancsnoka levélben sz(')-

lílotta fel Enyed vái'osát, houy adja meg magát, mert küUuibeu

úgy eljjusztítja, hogy bemu^ k kövön nem marad. Enyeden

rkkor két század rendes kat(jnaság volt és a következ napon,

október Jl-én Baumgarten százados vezetése alatt még öO ara-

nyos-széki székely huszár érkez(;tt meg mintegy 420 tordai és

juanyos-széki nemzetr kíséretében. Ez a hadcír az enyedi

vadászcsapattal és a nemzetrökkel, kikn(!k két kis ágyújokisvolt,

meg1áin:id1a okt(')bor 28-án a fenycuctz uuizsuai román tábort

') ítaritiii : iNluri.i riaiisilv.inici II. ki>\. 77*.' S<>. I.
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és rövid küzdelem után szétverte. Másnap az(jnban már a rendes

katonaság a kapott parancs következtében Hvidafehérvárra

távozott a magyarok ellen.

Október 22-én indultak ki Kolozsvárról 380 gyalog honvéd

és 110 Mátyás-huszár kíséretében báró Bánff'y János és gróf

Bethlen Gergely, kik hallván Enyed szorongattatását, védelmére

siettek. Útközben Nagy-Lak mellett a Maros balpartján meg-

leptek egy 9000 fnyi oláh tábort és azt szétverték. E gyzelem

után október 24-én vonultak be Enyedre. Euyedet azonban a

Hegyalja felöl Axente tábora is fenyegette. Bánffy János, Beth-

len Gergely és Baumgarten százados elhatározták, hogy szét-

verik ezt is és a Hegyalja magyarságát megszabadítják. Axente

tábora Enyed közelében a Maros balpartján Csombord és Maros-

Szt.-Király községek felett foglah állást. A honvéd gyalogságot

Bánöy, a huszárságot Baumgarten átvezették a Maroson s be

som várva, míg a nemzetrség átkel a Maroson, két oldalról

megtámadták az oláh tál)()rt. Az oláhok futásnak eredtek, de

menekülés közben mintegy 300-an elestek.

E közben tömérdek menekül érkezett Enyedre, kik elbe-

szélték a kis-enyedi és zalatbnai vérengzéseket s azt, hogy a

hegyaljai magyarság legnagyobb része lefegyverezve, Krakkóban

van az oláliok fogságában. Az euye(U hader paranesnokai

magokat elhatározták e hírek következtében a Hegyalja meg-

mentésére s a krakkói foglyok kiszabadítására. Október 28-án

indultak Bethlen Gergely és Bánffy János 200 honvéddel. IW
nemzetrrel, egy század székely és egy század Mátyás-huszár-

ral, Krakkó ellen. E vállalat azonbau nem sikerüli. A románok

kemény ellenállása visszavonulásra kényszerítette a támadó

Tuagyarságot. A l)alsikeríi vállalat gyászos (M-edménye az volt,

hogy Krakkóban az oláhok legyilkoltá k a l'oglyokaj^. M

Zaránd megyében a lefegyverezés végrehajtására Buttyán

(ihiteanu) i)retekt vállalkozott. Október 22-éu lobb ezer fbl
álló oláh tábor jelent meg Krösbánya eltt. Hetíirnek a váro.sba.

lofegyverzik a nemzetrséget és elszedik mindenkitl a fegyvert.

A városba mciickíill vidékieknek meghagyták, hogy azonuMi

'^ Sriláijiii FiiiLuih: Niif;.\ -lOii.vfil piis/tiili\s;i lS|!>-l>t«ii II- Ki. 1.
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lérjeiiek vissza lalvaikba, mert iiem Ic-sz semmi bántódásuk,

röbbcíi útra kclnt'k. A Hrády- család a koríisbányai román lel-

készt kérte tel. hogy kisérje cl hazáig, a kozelt'ekvö Hrádig, ne-

hogy útközben megtámadják a felkel fegyveres román csapa-

tok. ()kt(iber L'5-én alkonyatkor indul cl, kocsikra ühc. a kara-

ván. Tagjai voltak : Iir<j(Jji_\ijAiÍ\i} £^i21£Í^'^
Jírddy Minos nejével

és leányaival. lUády Pál feleségével és féléves gyermekével,

íliáflif Péter és Sándor, továbbá a közeli rokon Kriscsóri

Abrahámiié leiiiiyaival. .\lig ertek ki a városból, csakhamar

körülfogta íiket mintegy (>() fbl áll(') fegyvíu'cs tömeg. lirddy

Jánosék kocsiját a lovak elragadják s beleviszik a Krös vizébe.

H]z a szerencséj()k, mert igy szerencsésen vissza jutiuik a városba.

A többieket elfogják és \'áka község alá hurczolják. hol még
TizÖri'ejjeT ágX'on verték ökci ,i kor. i->l);'i!iyai román pajJpaTt'gyütt,'

kit a tzbe dobtak. Tizenkilenc/, holllest fedte reggelre Váka
alatt a fagvi >s_talajt, k öz(>t t

l

i k_14 a l>r:'i(li -családból.

!>(' is/onyatosságra és mci'iciic felülmúlt mindenl u

zalathnai vérfürd. Október L*.-}-án Zalathna eltt megjelent Dobra
prefekt több (;zerre rúgó táborával, hogy a városba bevonulva,

annak lakosait lefegyverezze. Nemegyei bánya-adminisztrator,

a nemzetrség fparancsnítka rögtön haditanácsot tartott, mely-

ben elhatározták, hogy az esetben, ha a románok császári kato-

naság kíséretében valamely császári tiszt vezetése alatt jönnek,

akkor megadjíík magokat, de ha csupán oláh papoktól és tribu-

nosoktól vezetett (-sordák törnek a városra, fegyverket nem
Teszik le. hanem utolsí'i cs(ípp vérig fogják lüzlielyüket védel-

mezni.

K haditanács után az_asszonyok és a gyenuekek_a..tüin-

pjjiinba vonultiik, a férhak piádig egész éjjel fegyverben állva,

virrasztoftak. Az oláh tábor az éjszakát nagy lármában a város

alatt tölttitte. líeggel szalmacsóvát kötíittek lándzsáik hegyén;

s úgy rontottak be a városba, követelve a hígyverek kiadását s

azt, hogy e czélból házkutatást is tarthassanak, nehogy valaki-

nél elrejtve tegyver maiadjon. A megrémült magyarság, hogy
elkerülje a kilátásba luílycizett házkutatást, mely ürügy volt az

értékesebb holmik elrabhisára. — alkudozásba bocsátkozott a

idiiián ti'ibor vezetivel. Az ;dkndo/,;'ist magyar részrl Nemegyei,



— í>2;^ —

Császár, Borza báuyabii'ósági ülnökök és dr. Kjiöpfler orvos

\'ezették ; közvetítk a zalathnai két román pap, a román ere-

det Angyal és Nemes kamarai tisztek voltak. A nagy zaj

között folyó alkudozásokból csak azt lehetett kivenni, hogy a

támadók a nemzetrség lefegyverezését s az összes fegyverek

kiadását követelték. Többen a románok tömegébl azt is köve-

telték, iiogy ezeken kívül a magyarok adjanak még öt hordó

bort és eskü alalt jelentsék ki, hogy a románok Sagmián és a

balásfalvi püspökön kívül nem tartoznak senkinek : sem a vár-

megyének, sem a kormányszéknek engedelmeskedni.

Mikor a fbb dolgokban megegyeztek, az oláhok azt kiabál-

ták : pace (béke), — a magyarok pedig a béke jeléül fehér ken-

dket lobogtattak. A békébl azonban semmi sem lett, mert az

oláhok idközben türelmüket veszítve, elkezdettek gyújtogatni

s az igj támadt zavarban zsákmányolni. Ezt a nemzetrség nem
nézhette tovább s hogy a gyújtogatás és a rablás folytatását

megakadályozza, sortüzet adott, a mitl egy néhány román
elesett, a többi pedig kiszaladt a városból. Janku jelentésében a

gyujtogatást és rablást elhallgatja s azt mondja, hogy a ggös
Nemegyei a tribunokkal folyó vitatkozás hevében ragadtatta el

magát annyi la, hogy tüzet vezényelt — s így a katasztrófát

idézte el.

A városból kiszaladt románok, egyesülve a künn levkkel,

újra összeszedték magukat és betörtek a városba, felgyújtván a

lándzsáikra tzött ég szalmacsóvákkal az útjokba es házakat.

A magyarság, látva a tömegesen visszatér románságot, azt

hitte, hogy Janku is megérkezett a maga móczaival. E hír nagy
pám'kot idézett el a magyarok sorai között s miután az ég
város oltására gondolni sem lehetett s az egyre tovább harapózi)

égés lehetetlenné tette a városban maradást és reménytelenné

múiden további (íllenáliásl, a magyarság elhagyta a várost és

m(!gk(!zdette a (lynlaiebérvár relé való elvonulást ; a menet,

inelyneii hátvédét a fegyveres nemzetrség alkotta, a lehet

legszomorúbb látvány volt. Halálra rémült nk és gyermekek,

betegíík és öregek hiányos (iltozetben háznk és értékes ingósá-

gaik visszahagyasáv al halálos lehelem és ezer aggodalom kr)Zott

húzódtak el a (iynlalehérvár leié viv iilnii .\loi;ottük iw. ég
város, elttük a bi/nnytalan jöv.
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Pelrosánál úljok íennukadt. A szemköztjövö telkelök íegv-

veres límiege állolta el útjokal. A román származású Ancryal r>

egy-két szász nemzetiség bányahivatalnok megfordultak cs

visszamentek az ég városba. Azt hitték, hogy ott, hol a romá-

nok ismei'ik ket s tudják, hogy nem tartoznak a magyarság-

hoz, bizonyára biztosabb az életíik, mint itt az ismeretlen román-

ság tömege között. A nemzetöiség utat tíirt az útját álló töme-

gen át és tovább folytatta szomorú vándorlását. GalaczésFenes

között a menet vezeti, a vállalat sikerében reményüket vesztve,

elhatározták, hogy kisérletet tesznek a nyomukba tóduló romáii-

síig vezetivel békésen kiegyezni. Knöpfler orvos és Bara a

magyarság nevében a következ békét kritötték a román veze-

tkkel : A mag.yarok megadják magukat s fegyverüket leteszik.

A románok azonban kisérjék ket Gyulafehérvárra és adjanak

'2i) szekeret a fegyverek, a nk és a gyermekek elszállítására.

A románok elfogadták a békét. Elszedték a magyaiok fegy-

vereit, 2 szekeret adtak a kikötött '20 helyett. Estére jutva,

Preszákára érkeztek, hol az egész menet: magyarok és románok
tábort ütöttek. A magyarokat egy kukoricza tarlón helyezték

el, a románok pedig a két oldalt elterül kaszálón lelepedli'k

meg.

Meggyújtották a tábori tüzekel s azoknak világánál bvebb
alkalmuk volt a kiséi' románoknak a lefegyverzett uiag3'arság

egyes tagjait bvebben szemügyre venni. így telt el a legnagyobb

rettegésben és aggodalomban az éjszaka legnagyobb i'észe. Egyik
láiidz.sás felkel hajnal felé megpillantotta az öreg Konczué
arany fülbevalóját s e szavakkal — add ide vén boszorkány! —
kiszakította fülébl. Példája csakhamar követkre talál. Elkez-

dették, ékszer után kutatva, a nket megm(ttozni. A szegény

magyar foglyok legnagyobb szerencsétlenségére egy Bihari Juli-

anna nev vagyonos úrnnél, luhájában elrejtve lOOí) aranyai

találtak. Most már a ])rédakeresés ésa zsákmányolási kedv álta-

lános lett. A nket már nem(ísak megmotozták, lianem kezdették

le is vetkztetni, .lullenbaum Antal hegybin't fiatal nejét eg>'e-

nesen meztelenre akarta egy oláh erszakkal vetkztetni. Az
asszfHiy rémültében férje nevét kiáltja, a ki neje S(«gítségére

ugrik. A móczol loi-koii ragadja és ellöki nejétl. Mit -' — Te
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még ellen mersz állani 1
— kiáltá az oláh és lándzsájával ulyat

üt a hegybíró fejére, hogy az vértl borítva rogyik a földre.

Az els vér kicsordulása elég volt arra, hogy a boszm*a és

zsákmányra szomjas román felkelk neki essenek a fegyvertelen

magyarságnak s kezdetét vegye a legszörnybb mészárlásába-

melyhez hasonlót talán a tatárjárás óta sem látott Magyar-

ország.

„Itt Preszákán — irja a .,Honvéd" czim lapban a mészár-

lásból 120-ad magával szerencsésen megmenekült Szabó János

ev. ref. lelkész — este a nedves térre lefektetik a magyarokat.

Igen, lefektetik, mert senkinek felállani nem szabadott. Az elvett

fegyvereket magok között felosztották. Most aztán elkezddött

a fosztás, rablás. Mindenkit mindenétl megfosztottak. A nknek
hajukat szétbontották : nincs-e ott drágaság elrejtve : a ni sze-

mérmet megsértették. Mindenek eltt a nknek papucsaikat, a

férfiaknak czizmáikat vették el. Egész éjszakán keresztül kutyák-

nak szidták, fenyegették, hogy a magyarokat kiirtják. Reggelre,

október 24-én virradóra parancsolják a szegény kifosztott magya-

roknak, hogy keljenek fel. Es e szóra indulj! — minden fegyvert

rajok sütnek. Boldog volt, kit golyó talált, mert a többit a leg-

nagyobb, a legtigrisebb kínzások között lándzsákkal verték

"agyon. Nem kíméltek sem öreget, sem fiatalt; nem gyermeket.

nem csecsszopót. Még az oláh nk is kapával verték agyon asz-

szonyainkat. Qsászár Zsigmondnénak lándzsával mellét átsziu'-

ták, aztán egy lándzsanyeTet döftek méhébe, levetkztették egy

ingre, s úgy hagyták ott. Három szopós gyermeknek anyjuk lát-

tára nyakukat szakasztották el. Farkas László rsereg kapi-

tánynak elbb egyik, aztán másik lábát vágták le, — ismét egyik

\ kezét s aztán a másikat, mig végre fbe ütötték."

De nem folytatom tovább a szörny jelenet rajzolását, csak

egyszeren konstatálni akarom, hogy ü^ü'uszákai vérfüi'd áldu-

'/i\\ií,[ fiZiVitiii mint azt az abszohil uralomtc')! 18ö l-ben ehviidelt s

Nahlik auditor áhal véghez vitt hivatalos vizsgálat luegiUlapi

totta, 6^-re rúguü. Ebbl 110 az értelmiséghez tartozott, a többi

pedig k(!n!sked, iparos és bányamunkás voU. A meggyilkoltak

hüitteteniei napokon át hevertek temetellenül a preszákai

kukoriczaföldön, kitéve a farkasok és a hollók |)rédájának.

4((
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Maga Zalatlina városa egészen a tz áldozatául esett.

Elhamvadt mind a három temploma, mmden középülete és száz-

nál több magánház. Ellpusztiiltak az összes bányamvek. A neki

szabadult, féke vesztett tömeg elrabolt mindent, a mi csak keze

ügyébe esett. Átkutattak minden házat, minden egyes lakást és

elraboltak mindent, a mit csak megfoghattak. Egyedül a kincstár

pénztárából 13 ezer darab aranyat és 20 ezer ezüst húszast, (iOOO

bankjegyet vittek el. A feltört pinczékböl az utczára gurították

a boros hordókat s úgy dzsöltek a legvadabb orgiát ülve, míg

Janku hallva az embertelen pusztítás hírét, Zalathnára nem jött

s végét nem vetette a tatárjárás pusztításánál kegyetlenebb

dulásoknak.

A kötet hátralev részét megtöltené, ha azon kegj'etlen-

ségeknek csak válogatottabb részét is röviden leírnám, melye-

ket a román felkelk h^<4hí október 14-töl a lefegyverezés ürügye

alatt körülbell november végéig elkövettek. Mikor Gedeon

tábornok Maros-Vásárhelyen szétverte a székelyeket és vissza-

tért Szebcnbe, a román komité testületileg tisztelgett nála, hogy

gratuláljon a kivívott fényes gyzelemhez. Laurianu német

nyelven, ékes beszédben üdvözölte a gyztes tábornokot, ki

nagyon hidegen válaszolt és csak annyit mondott, hogy nagvon

sajnálja, hogy a ko^nité vezetése alatt álló román felkel csapa-

tok annyi kegyetlenségei ki-vettek^. Szebenbe visszatérve, az

utak szélén mindenütt temetetlen holttesteket látott. Tjcgalább

temettessék el e szerencsétleneket. Még rútabbul járt Puchnernél

a tisztelg román komité. Az öreg tábornok a czifra üdvözlet

meghallgatása után a kfivetkez szavakkal mordult a komitéra:

„Az ország, tláromszéket kivéve, pacifikálva van.Ezt majd magam
fogom pacifikálni. Tanácsolom önöknek, hogy fegyverezzék lo

népüket és ne trjenek több kegyetlenséget." — Baritiu erre

azt felelte: „Le fogjuk fegyverezni, kegyelmes uram! Kegyet-

lenségeket nem trtünk meg soha; igyekeztünk teljes ernkbl,
hogy kikerüljük azokat, de a magyar felkelk kegyetlenségei

némi repressaliakat provokáltak." — .,Repressaliakat ? Tgy? —
vágta vissza dühíisen Pucliner. — Ez esetben hát ágyúimnak
eg5'ik részét íinök felé irányoztatom, a másikat pedig a felkelk

ff'lé. Krlf'lték •? !" — E kijelentés Illán kij(>tliink a hetvenéves
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podagrástól — irja Baritiu 0, ki e jelenetet elbeszélte — a ki e

napokban is alig birt felkelni a pamlagról. A szegény öreg csa-

lódott, keseren csalódott. Az olyan emberekre hallgatva, mint

Fronius és Bedeus, mint titkárja, Glanz Flórián, kik esküdt ellen-

ségei voltak a románoknak, elvesztette Erdélylyel együtt összes

reputáczióját is." No bizony, a román komité és prefektjei, mint

a fennebbiekbl láttuk, gyönyöröen megmentették Erdélyt és

saját reputácziójukat.

„Egy sorezredbeli tiszt érdekes mozzanatot beszélt el

nekem az 1848-ki október-novemberi viharos napokból, — irja

Jakab Elek ^) — a mi mély pillantást enged vetnünk b. Puchner

lelkébe s felvilágosít arról, hogy tetszettek-e neki vagy nem
azok, a mikkel — sokszor akarata ellen— megbízatott. „Novem-

ber elején, vagy kevéssel késbb, mint szolgálatbeli tisztnek,

valamit jelentenem kellett. Csendesen léptem be a nagy terembe

s elre haladva, láttam, hogy kabinettje ajtaja nyitva van s

valaki neki valamit felolvas. Egyszer csak felkiálltott : ..O mein

Gott ! mein Gott ! zu welchen Sehandthaten werde ich von diesen

hohen Herren missbraucht werden

!

" — Mint késbb megtud-

tam, épen Jánkunak Zalathna felduiásáról s lakói legyilkolásáról

szóló jelentését olvasták fel neki."

Hogy a nagy-szebeni cs. kir. tábornokok megborzadtak a

román felkelk kegyéíTenkedéseitl, érthet és természetes dolog,

mert hiszen czivilizált emberek voltak s hogy szerették is volna

megakadályozni a további kegyetlenségeket, azt is hisszük és

elismerjük, de íls erkölcsi felelsségtl ket felmenteni még akkor

üíim lehetne, ha arománokkal való szövetségre csakugyan Bécs-

hi kaptak volna is utasításokat. ( )k huzamosabb ideig Erdély-

l)(Mi éltek s igy tapasztalásból is tudhatlak, hog}' min szomorú

következményekkel fog járni, ha a román nép nyers tömegét

mintegy hivatalosan rászabadítják a magyar birtokosságra s

azzal is tisztában lehettek, hogy a magyarságt)t az általános

zrzavarban, mikor úgyszólván lOrdély összes törvényes liató-

ságai megszüiilok riiiikczionáliii. maga a lélfeiilartás lermésze-

') iHtoria 'ri'iiiisilvaiiici II, kiit. 21 l. I.

3) Sziiliiidsriyluircziink l(iilt'>m'l('«li(-z III;. 117 1.
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tes ösztöne fogja visszatartani attól, hogy önként kuzei k()züi

azt a fegyvert, melyben életének és vagyonának mégis némi

biztosítékát látta a prédáló románsággal szemben, ki ne adja s

e miatt ez a lefegyverzés véres összeütközések és cröszakosko-

diisok nélkül nem fog megtörténni, A románság vezeti szavára

hallgatva, íirömmel sietett a császár zászlója alá. Közülük 20 - 25

ezerét besorolni, rendesen fegyelmezni és trheten felfegyve-

rezni nem került volna a fliadparanesnokságnak valami ember-

fölötti erfeszitésébe. Ez a katonailag fegyelmezett 20—25.000

fnyi románság nemcsak katonai szempontból tett volna érde-

mesebb szolgálatot a még szervezetlen magyarság ellen, de ele-

jét is vette volna annak a gyilkos emberpnsztításnak, melyet a

magyar nemzetnek még egy ellensége is a következképen jel-

lemez: ^De hát mire való lenne itt feljegyezni a szétdúll hely-

ségeknek nevét és a lemészárolt áldozatoknak számát? A mon-

golok betörése és a 16. 17. század harczaitól eltekintve, nem vult

Erdélyben egyetlen olyan idszak sem, melyben az elszabadidt

szenvedélyek az egész országban annyi rablást, gyujtogatást és

gyilkolást okoztak volna, mint ebben az esztendben. Igazán

méltó anyag egy Rogerius-féle „Carmen miserabile-"hez vagy

pedig Miles Mátyás „Siebenbürgischer Würgcngel-"éhez. E
sorok írója 184<^. decz. 3— 6-ig Szebenbl kiindnlva, az ország

északi részébe utazott. Az eltte nagyobb részt névszerint isme-

retes nemesi udvarok százából alig látott 2—3-at sértetlenül.

Majdnem mindenik községben még érezhet volt az a leírhatat-

lanul undorító pörzsszag, mely a felgyújtott gabonától szárma-

zott s a pinczék telve voltak kiöntött szeszes italokkal mindenütt

ezen az egyetlen, alig 30 mérföldnyi útvonalon is". *)

Mikor Ö felsége az ötvenes évek elején elször Erdélybe

utazott, volt alkalma olvasni e gyászos napok „Carmen misera-

bile"-ját is azon alázatos folyamodásokban, melyekben a megölt

áldozatok özvegyei vagy árvái segítségért s elvesztett javaik

némi kárpótlásáért esedezve, hozzá benyújtottak. íme egy-két

mutatvány az erdélyi magyarság pusztulásának e siralmas éne-

kébl :

') Kuffen Fiirdnifrlx : loseplí Hodoiis vt«ri t5rliiirl)Lír^r II. kiit. KI S2. 1-
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„Meggyilkolt férjemmel — írja Ö felségéhez beadott kér-

vényében Seress Benjámin benedeki jegyz özvegye — mi is

menekülni akartunk. A nép azonban kért, hogy maradjunk,

nem lesz semmi bántódásunk ; védelmök alá vesznek. Ezen
Ígéret daczára egyik éjjel a tömeg házunkra tört s engemet fér-

jemmel s négy gyermekemmel együtt kiránczigáltak az ágyból

s egy közeli házba hm'czoltak, a hol már több, mint hetven

ember volt összezsúfolva. Itt töltöttük az éj hátralev részét.

Napköltekor valamennyiünket a szabadba vezettek s egy mély
gödör mellé sorbaállítottak. Mi megadással trtük sorsunkat,

mert nem hittük, hogy mind ennek mészárlás lesz a vége. Ekkor
egy Száva Mitru nev oláh így kiáltott rám : „Hol a pénz, mit a

borért kaptál?" Én megmondtam neki; azonban megragad-
ván jobbomat, magával hurczolt. Ezalatt én a másik kezemmel
ösztönszeren magam után vontam négy gyermekemet. Alig

tettem néhány lépést, megkezddött a mészárlás. Legelször is

ii férjemet verték agyon, aztán sorba valamennyit. Egyedül egy
földesúr leánya, Pál Mária bocsájtatott szabadon, meghajolván

Thoma György nevezet oláh legény abbeli kívánsága eltt,

hogy feleségül megy hozzá. Néhány öreg embernek s egy pár

.'isszonynak, kik a faluban maradtak, ez alkalommal megkegyel-
meztek ugyan, de késbb az oláhok ezeket is agyonverték."

„1848. október havában -- irják e „Carmen miserabiie"

egy másik fejezetét alkotó felség- folyamodásukban Benedek
Józsefné és Szllsy Elekné — férjeinkkel együtt sárdi birto-

kunkon szüretelni voltunk. Látva az oláhok elkészületeit,

nagyobb biztonság kedvéért Gyulafehérvárra mentünk. Az ohih

hordák azonban mindjárt másnap megtámadták ezt a várost is

;

felgyújtották i'igyszólván ;iz ágyúk torkában, a mi hihetetlenül

hangzik ugyan, dcí mégis úgy történt. Mit tehettünk egyebet ^

Visszaindultunk ismétSárdra.Azüláhok azonban üldözbe vettek,

ugy hogy útközben az Eszterliázy-féle kastélyba menekültünk.

Az oláhok azonban megostromolták az épületei s mi fogságba

jutottunk. Jakabfy nevezet földbirtokos szemünk láttára gyil

koltaíott meg. Kngeui és RíMiedeknét össze-vissza vertek; fér-

jeinket pedig egy i)inezébe zárták. Iiuien aztán az álvonul(>

.lánku serege elé állították ket s a többi szcrent-sétlenekkel
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együtt lolkom-zolták. Minket, szegény özvegyeket i)edig gyalog

liajtottak tüskön-bokron át a (Tyiilateliérvámál fekv táborl)a-

Itt szabadon bocsátottak. Erre mi, férjeink megcsonkított holt-

tetemeivel Sárdra mentünk s ott eltemettük ket. ()rökr)S vesze-

delem között, a legkegyetlenebb bántalmazásoknak kitéve, négy

szomorú hetet töltöttünk itt ; a tribünök ismételt könyörgéseink

daczára sem engedték, hogy a községbl kimozduljunk. Pén-

zünket pedig erszakkal elvették. A sárdiakat nagy részt a

sárdi, a kisfaludiakat pedig a kisfaludi oláhok gyilkolták le. Két

határrtiszt: Mnnzáth és Schöndruck (Sandruk) voltak a

vezetik."

Xem szívesen idztem az 1848'49-kí román lázadás e vér-

fagyasztó jeleneteinél, de szükséges volt, bárcsak nagy vonások-

ban is, rajok mutatnom azért, hogy megmagyarázhassam az

erdélyi magyar társadalomnak egy igen sajátságos psichologiai

állapotát, mely mindannyiszor jelentkezik, valahányszor csak

napirendre kerül a román nemzetiségi kérdés. Az erdélyi magyar
társadalmat ilyen alkalmakkor mindig bizonyos idegesség szállja

meg, a mely nagyban megakadályozza, hogy e mozgalmakat

kell objectivitással tekinthesse. Az engesztelhetetlen gyülíilet-

nek és a haragnak olyan jelenségei mutatkoznak ilyenkor,

melyet a nem erdélyi ember nem tud megérteni. A ki azonban

egy kissé behatóbban foglalkozott az erdélyi magyarság és

románság utolsó száz évbeli egymáshoz való viszonyával, az

eltt eléggé világosak és érthetk e sajátságos lelkiállapot és

érzelem motívumai.

A román nemzetiségi szempontoktól vezeteti román tör-

ténetírás és publiczísztíka Hórából nemzeti hst csínált, az

184*^ 4í)-iki román lázadást pedig olyan nemzeti szabadság-

harczczá tette a nemzetiségi aspirácziók iránt fogékony román

közvéleményben, a mely jogot ád minden olyan politikai köve-

telé.shez, melyet csak jogosan azok a nemzetek támaszthatnak,

melyeknek tényleg voltak igazi nagy és nemes eszméktl heví-

tett szabadsághsei és mártírjai s a melyek végig küzdöttek

azokat a valódi szabadságharczokat, a melyeket a részrehajlal-

lan trirlént'ljrás ('rk(')lcsi alaiijuknál és jou'os fegyvereik becsüle-

tes használatánál fogva ilyenekül ismeri el. Az erdélyi magyar
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társadalom Hóra öldökléseit s annak szörnybb és terjedelme-

sebb kiadását, az lS48/49-iki román lázadást, ilyénekül nem
ismerheti el, mert úgyszólván, saját brén próbálta ki annak
erkölcsi és eszmei értékét. Kinek dédapját Hóra parasztjai ver-

ték agyon, atyja, nagybátyja, vagy testvére ott múlt ki Prodann,
Axente,Mikás, Bálint stb. felkeli lándzsáinak kínzásai alatt,kinek

sei laka még rzi nyomait az állítólagos román szabadsághsök
dúlásainak és gyújtogatásainak s a kinek alkalma van a román
nép ama fenyeget gylöletét közvetlen közelbl tapasztalnia,

mely mint reminiscentia visszamaradt e gyászos napok esemé-
nyeibl s a mely mindannyiszor jelentkezik, valahányszor sike-

rül a román nép érzelmeit mozgásba hozni a jelenlegi román
nemzetiségi politika apostolainak, — annak tényleg ers és

nagyon is érthet psychologiai okokból lehetetlen a jelentkez
román nemzetiségi aspiracziókkal szemben objektiv álláspontra

lielyezkednie.Hórát szabadsághsképen ünnepelni s az 1S48 49-ki

román lázadás véres jeleneteit úgy dicsíteni, mint egy magasz-
tos nemzeti szabadságharcz küzdelmeit, az erdélyi magyar értel-

miséggel szemben provokácziónál és durva inzultnsnál tényleg

nem is egyéb. Ha a románság azt akarja, hogy az erdélyi

magyarság politikai és nemzeti törekvései iránt kell objektivi-

tással és testvéri jóakarattal viseltessék, e törekvések és aspi-

i-ácziók jogosságának motívumai kíizül hagyja el Hóra, Axente
stb. dicsítését és azon mesterkélt íorradalmi kultuszt, melynek
semmi tényleges alapja sincs és a mely tényleg nem is egyéb,

mint egy polilikailag éretlen és kiskorú nép szomorú tévedése

egyrészt, másfell jjcdig eszközül való felhasználtatása oly fak-

torok részérl, a melyeknek álláspontja homlokegyenest ellen-

kezett a románság állítólagos politikai és szabadsági törek-

véseivel.



X.

Az orosz csapatok behívása.

^•1 maroHvdmrheltfi csata után Kolozsvár feladásáig. Katona Miklós és Teleki

Sándor sikn-telen kinérletei Kolozsvár felszabadítására. .\ szászok és románok

megkezdik Érdéig közigazgatási újraszervezését. Baritiu erre vonatkozó nyilat-

kozata. A szászok és románok torzsalkodásai. Miért nem viseltetnek a szászok

és a f'öhadparaticsnokság bizalommal n románok iránt 'f A föliadparancsiwkság

és a román komité között való viszont/ szabálgozása. Leményi letétele a püs.

pökségröl. J*iichner decz. 28-ra összehívja a románok két felekezetének gylését .

Mit czélozott e taktikájával Y Saguna eddigi magataHásának története és jel-

lemzése. A deezember 2^-iki szebeni román gylés. E gylés története és hatá-

rozatai. Glanz Flórián közli a Pacifieations Aiissehussal Bem áiadalait. A

román felkelk ujro mozgósittatmtk a magyarság ellen. Saguna közli a l'aci-

peations-Ausschuss román tagjaival nz oroszok behivá.'oínak tervét. A román

komité megdöbbenése. Az éHekezlet elbeszélése Baritiu eladása nyomán. A f-
szerepet Saguna játszotta. Miért irtóztak a románok az oroszok behívásától'^

Miért nem érzett Saguna aggodalmakat? Az „Ostdeutselie. Fost" czikkei. K
rzikkeket nemcsak a szászok, de a fhadparancsnokság is rósz néren veszi. A
komiténak r rzikkekért vezekelnie kell. Az oroszok behívásának folytatólagos

történeit . Sagnvn és Mvlbr dottfried Lüdershez benyújtott kérvénye. Lüders

válasz ii.

A niiiros-ví\sj'irlielyi szókoly tábor szétfutása után szúmba-

vclu'lö magyar hadorft Knl(''lyboii csak Kolozsvárott ós kíiri^yó-

kón volt. Fj^y pár nap miüva azonban onnan is kénytelen volt

elvonulni s a t«''r1 teljesen a császári hadserecrnek és sz(")vetsé

íveseinek ení^edni á1. l'rbán és W'ardener tábornok círyesiilt

serege november l(i-én Deés városát meí?szállotta. a lioiman

l'rbán Szamosnjvárru m(!nt s Mzt is clfonlalla. Kzl incu-ciözncM

két nappal, Losenaii ezredes Naju^v-Knytulel száliolta nieuf.

Novembíír 18-án a Losenau támoíratására rendelt román telkelíi-

tábor |)(mIÍ!j Kr'h iiiczcl Lnújlollü lej, ni:ijd pcdiij' < íi-jil/.c cs. kir.
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százados vezetése alatt Tordát foglalta el. A császári hader feles

számú felkel csapatokkal két oldalról közeledett Kolozsvárhoz.

Holmi apróbb csatározások után a magyar hader Csúcsa felé

vonult, hova november 23-án érkezett meg : Kolozsvár pedig

magát november 17-én a császári hadsereg kezébe adta, miután

a hadsereg részérl Ígéretet nyert, hogy nem fog felprédáltatni

és oláhokat sem visznek be a városba.

Teleki Sándor és Katona Miklós Nagy-Bányáról kiindulva,

tettek még egy kísérletet Kolozsvár felszabadítására, de elveszt-

vén a szamosujvári csatát, e kísérlet minden komolyabb ered-

mény nélkül maradt. Háromszéket kivéve, november közepétl

kezdve, az egész Erdély a császáriak és a román felkel csapa-

tok kezében volt, kik siettek is, a hol csak tehették, egy ideig-

lenes osztrák-román adminisztrácziót szervezni. A magyar vár-

megyéket, hol a románság túlnyomó többségben volt, a román

komité rendezte be és pedig, miután a magyar értelmiség vagy

elfutott, vagy le volt gyilkolva, — minden ellenállás és nehéz-

ség nélkül. Itt feltétlen urak voltak, nem úgy mint a Királyföl-

dön, hol a két fegyvertárs több ízben csúfosan hajba kapott és

ha a románok a császári hadseregtl nem féltek volna, nem egy

helyen a szászokat is a magyarok sorsára juttatták volna. Erre

vonatkozó fenyegetések román részrl legalább nem hiányoztak.

Ne hogy részrehajlással és ferdítéssel vádoljanak, erre

vonatkozóan Baritiut idézem, mint klasszikus tanút.

„Megkezdették — irja Baritiu V) — a municipiumok újra

szervezését, azaz a tisztviselk választását, mi meg is tíirtént

Fogarasban, Alsó-Fehérben, Hunyadban, Zarándban, de Fels-

Fehérnek egynehány elszórt községeit a szász minicipiumokba

osztották be, a liová a románok egyáltalán nem akartak tartozni,

hanem külön kíizigazgatást követeltek magoknak s e miatt

veszekedés támadt a szászok és románok közíitt. A veszekedés-

nek azonban más e<ryél» helyi, községi, személyi okai is voltak,

a riiely(íke1 csak békeidben, rendes pör útján lehetett volna

elintézFii. A szászok azonban a helyett, hogy azt mondották

vohiii ii lomáiiokiuik, Iiogv legyenek egy kis tiirelennnel. inie

') Istnria l'iniisilv iimi'i II. kol :{7-{ •'"' kitv \i\\>.
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vége lesz a háborúnak és az ország paezifikáltatik, a románokat

c-ommunismussal kezdették vádolni ... Az ujonezozást azonban

nagy ervel folytatták, csak a Marostól délre es román vidé-

kekrl, minteg}' 30(.X) román ifjút sonjztak be. A helyett azon-

ban, hogy kölcsönösen sürgették volna ezeknek emberséges

felöltöztetését, fel fegyvérezését és begyakorlását, elkezdettek

veszekedni a komitokban ennek vagy amannak a szász papnak

valamely adósságért zálogban elvett bivalya felett vagy más
hasonló jelentéktelen dolgok miatt, melyeknek a fontos nem-

zeti kérdés szinét adták."

Érdekes, hogy a szebenvidéki románság egy részében egy-

általán semmi kedv sem volt a szászok érdekében magát beso-

roztatni vagy fegyvert fogni. Resinárra, Tiliskára, mert nem
akart a nép felkelni, a „Pacifieations-Aussclniss" ágyúkat kül-

dött. Poplakán az oláhok házainak fedelét büntetésbl lehiizat-

ták. Hasonló drasztikus eszközr)kkol kapaczitálták a Szelistye-

székbelieket is. Hogy e sajátságosnak tetsz jelenségeket meg-
érthessük, vissza kell emlékeznünk azon pörre, melj'^et a múlt

század közepétl kezdve a szelistyeiek és a resináriak folytattak

a szászok ellen. E községekbl egy néhány oláh papot is befo-

gattak, hogy az ellenállást jobban megtörhessék. Ilyen atrocitá-

sok folytak ez idben ott is, hol a két szövetséges társ igyekezett

berendezni magát a harmadik rovására. Viszont a románok, a

hol csak tehették, a szász(jkkal is hatalmaskodtak. A sebeshelyi

románság lefoglalta Szászsebes malmait és az azokban található

L'abonaféléket. Dcnzdorf községben megrolianták a szász paj)

házát; kirabolták s magokkal vitték az egyház levéltárát is. A
szerdahelyi szászokat a fhadparancsnokság kénytelen volt a

románok ellenében egy küirai oda küld(">tt lovas csaiiallal védel-

meztetni.

A szászok e tapasztalatokon okulva, nem szntek meg a

föhadparancsnokságnál egyre panaszkodni a románok ellen és

figyelmeztetni, hogy min kellemetlen és gyászos következ-

ményei lehetnek annak, ha a rendes katonai er meg nem aka-

dályozza a románságot abban, hogy teljesen (inálloan szervez-

kedjék és magát lehetén jól felfegyverezze. A magyarság októ-

ber hó közepén megindított hífegyvérzése következtében a
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románok tekintélyes számú lfegyver birtokába jutottak s így

rövid id alatt esapatjaik egy részét meglehetsen jól felfegy^'e-

rezték. A föhadparanesnokság, illeten a szászok attól tartottak,

hogy ha sikerül a románoknak jól felfegy^"erkezniök, k lesznek

az urak és nem elégednek meg a segédcsapatok alárendelt sze-

repével. Ez okból a föhadparanesnokság november 18-án kelt

átiratában felszólította a román nemzeti komitét, hogy rendelje

meg a vidéken lev prefekteknek és tribunoknak, hogy küldjék

be Nagy-Szebenbe mindazokat a fegy\^ereket, a miket ez ideig

a felkel lándzsás román csapatok elvettek a magyaroktól, mert

e fegyverekre szüksége van a rendes csapatoknak is, miután

azok nagy fegyverhiányban szenvednek. A fegyverek e beszol-

gáltatásából azonban semmi sem lett, mert Háromszék ellenál-

lása meggyzte csakhamar a szászokat és a fhadparancsnok-

ságot arról, hogy Erdély még nincs paczifikálva s hogy e miatt

még szükség van a román felkel segédhadakra. Mindazonáltal

óvatosságból szükségesnek látta a föhadparanesnokság novem-

ber 22-rl a román nemzeti komitéhez intézett átiratában meg-
szabni a komité, a föhadparanesnokság és a román felkel csa-

patok között való viszonyt, illetleg e csapatokat némileg kivonni

a komité hatalma alól és saját közelebbi rendelkezése alá vonni.

Ez átiratában ugyanis kimondotta, hogy a komiténak jogában

;ill e csapatokat szervezni, fegyver alá hívni, a szolgálat idejét

meghatározni, a prefekteket és tribunokat kinevezni, íelfegyA'e-

rezni, élelmökröl gondoskodni, de e csapatok taktikai és stra-

tégiai alkalmazásába vagy vezetésébe semminem beleszólása

nincs a komiténak, mert az kizáróan a katonai parancsnokok

joga és hatáskörébe tartozó dolog csupán.

Közbevetleg a novemberi eseménj'ek kíizül, mint idetar-

tozót még csak azt akarom megemlíteni, hogy Puchner Leményi
[)iispököt ntn'cmber í)-rl keltezett rendeletével letette a i)üspöki

székrl és helyetteséül Krajnik Simon kanonokol nevezte ki.

Leményi ellen I'iichner legföi)b vádja az volt, hogy részt vett

az erdélyi országgyíiléseii, közremíikodíUt az unió kimondásában

és engedelmeskedett a magyar kormánynak s végül nem tért

vissza székhelyére. .\ két elbbi, ha vétke volt Leinéiiyiiu'k. oly

vélek volt, melyben l'iichiici- is osztályrészese volt a legteljesebb
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mértéklieii. lueii liiszeii az luiió-országgyíiléseii, mini király-

biztos veit részt s aztán ec^ész szeptember bónap másoflik feléiií

6 is teljesítette ii maí,'yar kormány rendeleteit. A harmadik vád

sem vehet komolyan, mert hiszen Leményi nem azért maradi

Kolozsvárott, mintha egyáltalán nem akart volna székhelyére

visszatérni, hanem azért, mert neki ez idben Balásl'alvára menni

az absohit lehetetlenséggel volt határos. Tényleg Leményi, mi-

helyt Pestrl Kolozsvárra érkezett, levélben kérdezöskodíitt is

Ciparin kan(nioktól,hogyélete koezkáztatása nélkül visszatérhet-e

Ralásfalváia y Nemcsak ('iparin felelt tagadíUag, de számos

fenyeget levelet is kapott épen i^alásfalvárói, hogy életével ját-

szik, ha székhelyére visszatéi-. I^^ttöl eltekintve, Puehner fel lépése

még saját szempontjábcd is méltánytalan volt - az igazságról

nem is beszélve, T^eményivel szemben, meri a míg Puchner

Sagnnát. a ki Leményivel majdnem egyidejen lért haza a pesti

• ir.szággyülésrl, határozottan felszólította, hogy nyilatkozzék

;

elfogadja-e október 18-ról kibocsátott proklamá(.*zióját minden

következményeivel együtt, vagy ha nem, abban az esetben el

fogja fogatni és Gynlafehérvárra kisérteti; addig Tieményihez

semmi ilyesféle felhívást sem intézett.

A deczember 2-iki trónváltozás hire Nagy-Szebenbe

defzember l3-án érkezett meg és Pnchner ezt néiry nappal meg-

elzve, deczember 28- ra ()sszehívta a románok nemzeti gyíílését

és pedig nem úgy, mint a lománok szerették volna s mint tették

ez ideig két. illeten három esetben, hanem felekezehüikint kü-

lön-külón. a gör. keletiekéi Nagy-Szebenbe, és a gíir. katho-

liknsokat Halásfalvára. A balásfalvi gylés nem jöhetett össze

azon változások nnall, melyek idközben az erdélyi csatatéren

végbementek. A szebcni romiui gylés határozottan görög-keleti

jelleg gylés volt. Pnchner nagyon óvatos volt. A béke helyreál-

lásának esetére nem akarta politikailag megkíilni a bécsi kormány

kezeit s azért e gylési nem mini n(>mze1i gylést hívia össze,

hanem csak mint a gör. keletiek és gör. katholiknsok külön

tanácskozását. A románok tehát nem mint nemzet, hanem mint

két külön felekezet .szerepellek de jnre ekkor is. ..A román moz-

LMlniaklx'jl Írja lialcescii < lliicanak ') a császári reakczi()nak

I alnril .lún : AlllililM ilill lírilli'üir. "Jltil. 1.
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volt haszna . Azonkivül a román komité, a mely Erdélyben a

nemzet feje, teljesen a generál commandó paran<-sai alatt áll, az

irányítja saját czéljai érdekében. Hogy megszabaduljanak ebbl
a helyzetbl, azt tanácsoltam a komiténak. hogy hívjanak össze

egy nemzeti gylést, melyben szervezzék Erdélyt, mint román

országot és nyilatkoztassák is ki ilyenül. Meg is tették, de az át-

kozott generál commandó, hogy ezt parahzálja, két gyüleke-

zetet hivott össze : az egyesült vallású románokét és a nem egye-

sültekét."

A deczember 28-iki gylés azért is nevezetes, mert ezen a

gylésen lép voltaképen Saguna elször határozott és nyilt ak-

czióba a magyarság ellen. Hog}' augusztus végéig Sagima mit

csinált, az eddig mondottakból kitnik. Óvatos, lavirozó politikát

folytatott, nagyon ügj'elvén arra, hogy magát egy irányban se

kompromittálja. Popea Nicolae Saguna életrajzában azt mondja,

hogy Bécsbl visszatérte után azért maradt Pesten, hogy a hely-

zetet tanulmányozza és hogy a román érdekeket s az üldözött

románokat védelmezze. Laurianu ^) azzal vádolja, hogy azért

maradt Pesten, hogy a magyar miniszterekkel alkudozzék, még
pedig saját elnyére és a románság kái'ára. Hogy Saguna az

unió-bizottság munkálataival kapcsolatosan a románság javára

min tevékenységet fejtett ki. azt láttuk az elbbi fejezetekben.

Baritiu és Popea azt mondják, hogy csak akkor távozott el Pest- -f ^<?

röl, mikor Lamberg megöletése után élete sem volt többé biz-

tonságban. Ez állításuk illusztrálására a következ esetet beszéhk

el. Történt ugyanis, hogy egy fpapi díszköntöshöz fekete bár-

sony szövetet vásárolt és bélésül sárga selymet, díszítésül pedig

arany paszomántot. Ezeket odaadta egy szabónak. Ez eset után

csakhamar hire terjedt, hogy orosz zászlókat csináltat s egy sárga-

fekete dí.szruliát, hogy a Pestre majdan diadalnuisan bovoiuiló

Jellasichot úgy fogadja. Titkárát, Bologa .Jakabot az utczán a

tömeg megkergette s nála liázkutatást tartottak. Másnap Saguna

elment Szemére belügyniiiiisztcrliez, hogy a lortéiitekérl elégté-

telt s a jövre nézve, hasonló esetek ellen biztosítást kérjen,

naritiu szerint Szintiére azt telelte: „Hogy állha.s.sak jót a |>üspök

ur életéért, mikor a jelenlegi helyzetben a magamét simu tartlia

') Dio liumanun doi- ÖHturreicliÍHchen Munurohio l. tit. 1.
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hatom biztosnak." Azután elment Kossullihoz. de ö sem tartóz-

tatta az elutazást(31, esak azt kötötte szivére, hogy maradjon meg
szilárdul az áprihsi törvények mellett és saját proklamáczióiból

átadott több példányt, hogy F^rdélybe haza érkezvén, azokat

püspöki megyéjének papjai között oszsza ki. Visszatérve Nagy-

szebenbe, csendesen, minden akeziótól tartózkodva maradt mind-

addig, míg Puchner október IS-án — a mint épen az elbb enüí-

tettük — fel nem szólította : nyilatkozzék, hogy magáévá teszi-e

aznap kibocsátott jiroklamáczióját "? Saguna kényelmesebbnek

találta Puchner álláspontjához csatlakozni, mint sem magát

Gyidafchérvárra fogságba hurczoltatni s azért október 19-rl

kiadta már ismertetett fpásztori korlevelét, melyben határozot-

tan a reakczió mellé állott. E fpásztori levelet kiadta ugyan, de

nem avatkozott semmibe egészen deczember végéig, a mikor

abban a hitben ugyanis, hogy a reakczió ügyének diadalma s a

magyarok bukása véglegesnek tekinthet s így neki szemben a

magyarsággal nincs semmi koczkáztatni valója, a román nem-

zetiségi mozgalmak élére állott, hogy azt véglegesen és vissza-

vonhatatlanul beterelje a császári reakczió táborába ; azért kéz-

hez véve Puchner deczember 9-rl 486G. eln. szám alatt kelt

átiratát, sietett deczember 28-ra összehívni a gör. keleti románok

gylését,

Deczember 28-ra „A római csáazárhoz" czímzett vendégl
nagy termében a göi-. keleti román értelmiségnek mintegy 200

tagja gylt össze Erdély Marostól délre es részeibl. A föhad-

parancsnokság biztosokul Pfer.smann tábornokot, G^lanz Flórián

fhadparancsnokági elníiki titkárt és Kliina ezredes hadbírót

küldötte ki. A gylés elnöke természetesen maga volt Saguna,

ki d. e. 9V2 órakor a gylést „egy — mint Lauriani mondja') —
a fenforgó nehéz viszonyokhoz mért" hosszú beszéddel nyitotta

meg. Mikor arra kíivetkezelt a sor, hogy a gylést vezet tiszti-

kar megalakuljon, Saguna szétnézett a teremben slátla, hogy a

komité gör. kath. tagjai, mint a néz közönség tagjai fenn a kar

zaton foglaltak helyet s azt is tudta, hogy a nemzeti komiténak,

melynek tagjai vegyesen gíir. katholikusok és g()r. keletiek

'1 Dic Hnmiincn rlcr ösfenvicliisclicii Moiiaicliir I. Ildi. TJ,'). I.
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voltak — jelentést kell tenni, illetleg a forma kedvéért is beszá-

molni eddigi mködésérl, — hogy ezt lehetvé tegye, felszólí-

totta Baritiut és Dímca Pált, kik mindketten gör. katholikusok

voltak, hogy jöjjenek le a karzatról és mint a gylés jegyzi,

foglaljanak helyet az elnöki asztal mellett a gör. kel. Hannia
társaságában. Majd a tárgyalás folyamán felkérte a szintén gör.

kath. Lauriant is, hogy tegyen jelentést a román nemzeti komité

eddigi mködésérl.
A mint a gylés jegyzkönyvébl ^) értesülünk, miután

a jelenvoltak háromszoros éljennel vették tudomásul, hogy
Ferencz József deczember 2-án a trónra lépett, egy tag azt az

indítványt tette, hogy tegyék meg az ország kibékítésére szük-

séges elz lépéseket épen úgy, mint elbb megtették minazt, a

mi szükség volt arra, hogy a tör^^énytelenségeknek és kegyet-

lenségeknek vége szakadjon s hogy csillapítsanak le mmden oly

szenvedélyt, a mi a jövre nézve veszedelmet okozhatna. Egy
másik tag véleménye az volt, hogy mieltt a gylés bármit is

határozhatna, szükséges elbb tájékoztatást nyernie arról, hogy
a lefolyt másfél hónap alatt min intézkedéseket tett a komité,

mert csak így tudhatni meg, hogy mit kell és mit lehet még
tenni ? Ekkor szólította fel Sagima Lauriant, hogy számoljon

be a komité eddigi tevékenységével. E jelentés meghallgatása

után egy négy óra hosszáig tartó vita keletkezett, melynek
eredménye a következ pontokba foglalt határozat volt

:

1. A meg;\'ékben, kerületekben és székekben áUitsák vissza a tiszt-

ségeket 8 azokat az egyes nemzetiségek számának arányában töltsék be

és ezeket a tisztviselket ersítsék meg hivatalukban. Ez intézkedés

gyökerében el fog vágni minden anarchiát, mert ha a népnek olyan

tisztviseli lesznek, a kikben bízik, engedelmeskedni is fog azok mindwi
közigazgatási és békít intézkedéseinek : ellenkez esetben jiedig lesz

kiket felelsségre vonni az ország kormányának. A tisztségek betöl-

tése tehát oly feltétel, mely nélkül a béke nem állhat helyre az

ojszágban.

2. A balásfalvi kérelem s (J felségének Innsbruekban kelt legfel-

sbb elhatái-ozásának érteimébon nevezzék ki azt n bizottságot, melynek
feladata megvizsgálni minden vitás dolgot a volt jobbágyok és földes

') Memóriáiul Arrlii(»|iisco|iMliii si Motroimlitului Andreiu bamn de

Sagima. 229. és köv. lajxik.
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uraik között, továbbá a magánosok, községek és az egyes nemzetek

között. Eg>' ilyen bizottság kikiildésoinek feltétlen szükségét még az

aristokraták is elismerték saját ()rszágg\-lésökön. Számos jobbágy bir-

toknak bekebelezése az allodiális birtokba az összes vármegyéklten

különösen 1819 óta, továbbá az erdknek, kaszálóknak, malmoknak

és inás községi birtokoknak a földesurak részérl történt erszakos elfogla-

lása, nagj' nyugtalansággal töltötte el a népet, mely alig várja, hogy

egyszer már a döntés mind ez ügyekben megtörténjék.

3. Kívánják egy másik vegyes bizottság kiküldetését is, melynek

az lesz a feladata, hogy megállapítsa mindazokat a károkat, melyek arabiá-

sok és g^'ujtogatások következtében estek s gondoskodni azok kárj>ótlá-

sáról részint kegyes adakozások, részint pedig hadi adó útján, a melyek

a lázadó városok és egj'éuek tartoznak zetni. Ha ezzel a bizottság-

gal nem fognak sietni, a községek nagy száma, ezer meg ezer család

fog elpusztulni, a mi az államnak a jövt tokintve, kimondhatatlan káro-

kat fog okozni.

4. Adjanak szuronyos fegyvereket, a mintegy 15000 fbl szei-

vezeud jól begj'akorolt mozgó román nemzetrségnek. Hogy békesség

legyen, szükséges mindenekeltt legyzni az ellenséget, ez pedig csak

alkalmas fegj'verrel lehetséges ; fegyver nélkül a hsök sem mehetnek

semmire.

5. Gondoskodjanak ezen kivül még körülbelül 50.000 fegyverrl

a nép számára a nemzeti hitel terhére.

0. Nyissanak iskolákat és állítsanak fel Balásfalván és Nagy-Sze-

benben ideiglenes jogi tanfolyamokat addig is, míg az felségétl kért

egj'etem megnyitható lesz. A tanuló ifjúság nem folytathatja a jelenlegi

körülmények között jogi tanulmányait azokban a fiskolákl>an, hol eddig

folytatta, egyrészt azért, mert ezeket most nem is nyithatnák meg, más-

részt azért, mert nem is lenne tanácsos, hogy a román ifjak érintkezésbe

jussanak azon magyar ifjakkal, a kiknek legnagyobb része még most,

is a lázadók táborában van.

7. A községeknek adjanak tzifát a magánosok ós a kincstár erdei-

bl, hogy a leégett falvakban meg ne fagyjanak azok, a kiknek fentar-

lói hónapok óta a táborban idznek. Az épület és eszköznek való fák

kimehessenek, a levágott erdk ára pedig becsültessék meg.

8. A topánl'alviak pürét a kincstárral a fhadparaucsnokság ajánlja

különös figyelmébe a császári udvarnak.

Ij. A gj'fllés ragaszkodva a májusban és szeptemberben iialásfal-

ván tartott gj'Olések határozatailioz, újra és ismételten tiltakozik az unió

ellen, mint a haza minden szerencsétlen w'-gének forrása ellen. Azt kíván-

ják, hogj' Erdély maradjon független, de aiai»törvényi>i hozassanak össz-

hangzatba az uj osztrák alkotmánynyal, melyet a román nemzet is

elfogadott.

10. A kolozsvári kormányszék, jiu-ly |ieríid iiuigavisoletével annyi-
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szór kompromittálta magát, töröltessék el ; rendeletei és intézkedései,

melyeket ezután ki fog bocsátani, nyilváníttassanak semmiseknek, mint-

hogy azok inkább csak zavart szítanak a helyett, hogy csillapítanának.

Ezért a gj'íilés tiltakozik e kormányszék minden tette ellen és jónak

találja azon kérelmet, melyet a román komité e tárgj'ban a fparancsnok-

ság i'itján O felségéhez terjesztett fel. Kéri továbbá, hogy b. Puchner

elnöksége alatt egy olyan ideiglenes kormány állíttassék fel, melyben

bizalma van az országnak s a mely végzi a közigazgatás és kormányzat

teendit mindaddig, míg a béke helyre áll és az ország viszonyai végleg

szabályoztatnak.

11. A gylés kívánja, hogy O felsége ersítse meg az állandó

román nemzeti bizottságot mindaddig, míg a nemzet magát szervezheti

s a viszonyt az egyes nemzetek között egy általános országgylés ren-

dezheti.

12. Mihelyt a körülmények megengedik, azonnal nyittassék meg az

összes nemzetekbl összeállított országgylés.

13. A nemzet támaszkodva a nemzetiségek egyenjogúságára, fen-

tartja magának a jogot, hogy egy nemzeti fnököt választhasson, a kit

felsége meg fog ersíteni, és azt, hogy egy általános gylésen szer-

vezkedhessek azokon az alapokon, melyeket az egész monarchia alkot-

mányozó gylése biztosítani fog az összes nemzetiségeknek.

E pontokba foglalt kívánságok enuncialása után többen az

iránt intéztek kérdést a komitéhoz, hogy mit tett a szászok és

románok között fenforgó vitás ügyek elintézésére s hogy ez

ügyben intézett-e valami feliratot a föhadparancsnoksághoz,

vagy O felségéhez? A gylés azután kijelentette, hogy egyálta-

lán nincs megnyugtatva a szász universitás e követelésekre

vonatkozó feleleteivel, mert nem látja teljesítve a tett ígéretek

egyikét sem A szászok még azt sem szenvedhetik, hogy a köz-

ségek jegyzit és esküdtjeit szabadon válaszszák, hogy egyetlen

román nemzetiség tisztviselt sem alkalmaznak a szászok

még azon községekben sem, melyeket Felsö-Fehérhöl és Kükül-

lböl csatoltak a szász muníeípíumokhoz. Egyúttal tiltíikoznak

az ellen is, hogy a rinidus rtígius szász-IVildnek neveztessék,

miután ezt a loldel a törvények szerint a roniánok a szászokkal

egyenl joggal biiják.

A/ntán tiltakozott a gylés azon vádak ellen, melyeket a

lázad(')k (a magyarok) a románok ellen em(>ll('k s azokat egysze-

ren hazug rágalmaknak nyilvániloUák.

41
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Miisniip, cleczeinbei- 29-én a komité összes Szebenben lev

tagjai épen együtt voltak és tanácskoztak, mikor egyszerre csak

megjelent a föhadparanesnokság irodaszolgája és a koraitét sür-

gsen b. l'uehnerhez liivla. A mint ielmenlek a föhadi)aranesnok-

hoz, a lépcsn szembe találták a föhadparanesnokság elnöki tit-

kárát és Pnchner jobb kezét, Glanz Flóriánt, ki e szavakkal

fogadta a komité tagjait : Meine Ilerren. viele und schlcchte

Nachrichten ! E bevezetés után felszólította ket, hogy csak men-
jenek be az iroda mellett lev terenii)e, mert a föliadparancsnok

beteg és nem fogadhatja ket, ott majd informálni fogja az ujo-

nan érkezett rósz hírekrl. E teremben aztán értesültek a román

komité tagjai arról az általok nem is sejtett kíu-ülményröl. hogy

Bem visszafoglalta Kolozsvárt és \\'ardener tábornokot a vissza-

vonulás közben megütötte a guta s hogy Urbán dandáráról sem

lehet tudni semmit. íilanz a föliadparancsnok nevében meg-

hágnia a komiténak, hogy siessen és még ez éjjel értesítse az

alája tartozó prefekteket és tribunokat, hogy azonnal gyjtsék

össze csapataikat és legyenek elkészülve a harcz megkezdésére.

A komité tagjai éjjeli 1:2 óráig maradlak n fhadjnirancsnokság

épületében, a hol elkészítették aprefektekhez kiddendö rendele-

teket és utasításokat, melyeket hajnali )] órakor a futárok szét-

vittek a szélr(')zsa minden irányában.

Két nap nnüva ISaguna magához hivatta a Tacitications-

Aus.schuss két román nemzetiség tagját, Harnutiutés Laurianut

s kozíilte velr)k, hogy a föhadparanesnokság azt akarja, hogy

a románok és szászok hívják be segitségül a Homániában lev
oroszokat. Barnutiu és Laurianu megdöbbenve adták e nem várt

meglepetést a román komité tagjainak tudtára s kérték ket,

hogy vegyenek részt a mindjárt megnyitandó közös tanácsko-

zásban. CJipariu és Áron Flórián kijelentették, hogy k nem
mennek el a gylésbe. A tiibbiek bár kedvetlenül, de elmentek.

Az oroszok e behívása egyik legérdeke.sebb mozzanata az

184^!/49-ki önvédehni harcznak. .Még ugyanez év január N-én

az „Ostdeutsche-Post" czímü hírlapban Szebenböl keltezve, cgv

levél jelent meg, melyben a román komité tagjai nevében azt

írták, hogy midn a vegyes bizottság az oroszok behívását tár-

gyalta, a románok ellenezték. A behívás mellett egyedül csak
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Sagiina és Orghidáii Kudolf brassai keresked szólaltak fel ; a

komité tagjai ellene küzdöttek és mikor aláirtak, azt hitték,

hogy csak ijesztgetés az egész, külömben kezöket hagyták vohia

inkább levágatni, mint ily aláírásra használtatni magukat.

Baritiu, a komité titkára, ki szemtanú és részes volt e dolog-

ban, igy Írja le e tanácskozást: ') ..A tanácskozás megnyitása

után katonai részrl él szóval a következ indítvány tétetett : A
két nemzet küldöttséget meneszt Bukarestbe, segítséget kérend
Lüderstl, O felségének, az orosz czárnak Moldvában és Oláh-

országban elhelyezett csapatai fparancsnokától. Az esetben, ha

a két nemzettl kért segedelem megadatik, nagyméltósága, a

fhadparancsnok tiltakozni fog az idegen hadcsapatoknak az

országba való belépése ellen. És egyúttal biztosítja nagymél-

tósága a két nemzetet,hogy nem fognak soha felelsségre vonatni,

hogy miért kérték e segél.>i; és nem is fog ellene szegülni az

idegen csapatok bejövésének, st ellenkezen, minden szükséges

intézkedéseket megtesz élelmezésöket s azon költségek fedezését

illeten, a melyet ezeknek bejövetele fog okozni. A fhadparaucs-

nokság imigyen formulázott indítványa minket, az értekezlet

román és szász tagjait könnyen érthet okokból pillanatra meg-

zavart, mert elzetesen semmi által sem voltunk informálva

azon legújabb, de szigorú titkot képez alkudozásokról, melyek

megelzen a bécsi és szentpétervári udvarok között folytak,

sem arról a kedveztlen helyzetrl, melyben akkor az erdélyi

császári csapatok voltak. A fhadparancsnok ösztönzi a két

nemzetet, hogy kérjenek segítséget Oroszországtól és mégis

tiltakozni fog az orosz csapatok ellen ; ez az ellenmondás sehogy

sem ment bele a mi fejünkbe.

"

..Erre heves vita támadt, mely hosszan elhúzódott, aiuiyi-

val is inkább, mivel a i'hadparancsnokság emberei nem igen

igyekeztek fellebbenteni azt a fátyolt,aiely az egész dolgot takarta.

Annyira meg voltunk lepve, hogy még azt sem értettük meg,

hogy a komité egynéhány tagja b. Salmennel az élokon azért

küzdenek az orosz csapatok behivása mellett, meit attól félnek,

nehogy Brassó és Szebi^n is Szász-ivégeii sorsára jussanak.

') IhIoiiíi 1 raiisil vaiiii'i II. |00. i'-s Uiiv, la|n>k.

41'
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különösen Szeben, melynek a tonadalini párt még a nyáron

megígérte, hogy úgy el fogja pusztítani, hogy nem marad belle

kft kövíui."

..Némely bízottsági tag részérl nagyon komoly kifakadá-

sok voltak hallhatók. így Laurianu azzal vádolta a tábornoko-

kat, hogy nom gondoskodtak az ujonczokról s hogy megma-
gyarázhatatlan módon kímélték a székelyeket s hallgatlak az

aristokraták besugásaira. Az öreg Benígni is. ki több éven át

fhadparanesnoksági titkár volt, felkelt ültébl és néhány sta-

tisztikai adat idézése után azzal végezte beszédét, hugy a íohad-

parancsnokságnak van elég hadereje s így nincs is szüksége

idegen segítségre. A Benignitöl idézett statisztikai adatok halla-

tára szót kért b. Reiehenstein Ferencz is és a többségre egész

váratlanul e szavakkal végezte be beszédét: - Ha az ausztriai

ház nincs azon helyzetben, hogy megvédelmezze Erdélyt azok-

kal az eszközökkel és hadervel, melyek tényleg most a tábor-

nokok rendelkezésére állanak, akkor Ausztria nem is érdemli

meg, hogy többé uralkodjék ez országban."

„Miután beszéh még két szász; egyik a javaslat mellett és

a másik ellene, felkelt Saguna x\ndrás püspök is és nagyon neki

tüzülve — miután német nyelven élénk színekkel írta le azt a

tatárpusztítást, melynek részesévé lett az ország — azt állította,

hogy a fegyveres er, melylyel a fhadparancsnokság rendelke-

zik, épen csak annyi, hogy a felkelket egy párszor meg lehes-

sen verni, de a világért sem elegend ahhoz, hogy meg lehessen

akadályozni a boszu által okozott dúlásokat és azt, hogy ezek

következtében az ország pusztasággá ne legyen. „Meg vagyok
gyzdve uraim — monda a püspök, hogyha ez az ország a fel-

kelk kezeiben és kényökre marad, az egy milli(') kétszázezer

románból csak kétszázezer marad s a kétszázezer szászlxU csak

húszezer." E szavakkal a püspök ersen fellélekzett s elvévén
a püspíjki keresztet, maga elé tette az asztalra és folytatta :

—
.,Egy pár százezer hivtiek liílkipásztora vagyok s euuek folytán

felels is lelkiüdvösségokért. Látván az ers ellenállást, mely-

lyel (iiKik a fhadpararif'stiok úr nagyméllóságáiiak kívánságát

logadják, éii nem vehetem magamra a felelsséget mindama
rosszért, mely az országot és a népet érni fogja; ezennel lemon-

dok püsfMiki székemrl."
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„A püspök e magatartása mély hatással volta jelenlevkre.

Egynéhányan azonban úgy a románok, mint a szászok közül

még felszólaltak, követelvén a fhadparancsnoktól, hogy ha gy
akarja, hogy a nemzetek küldöttséget meneszszenek Bukarestbe,

hát akkor mondjon le az eshetöleges tiltakozás gondolatáról, mert

<3sak ez esetben mondhatja ki határozatát a gylés. E tárgyban

küldöttségileg kérték fel a fhadparancsnokot. A küldöttség-

tagjai román részrl Saguna püspök és Laurianu, a szászok

részérl b. Salmen és még egy más hivatalnok volt. A küldött-

ség, mintegy félóra múlva azzal a hirrel tért vissza, hogy a

l'hadparancsnok nem fog tiltakozni az idegen segédcsapatok

bejövetele ellen, s azt az igéretét, hogy a behivottak élelmezé-

sérl gondoskodni fog, ez alkalommal is ismételte."

„A vita ekkor újra megkezddött, meit volt más nehézség

is. A román komité tagjai semmiképen sem akartak beleegyezni,

hogy az idegen csapatok a román nemzet nevében hivassanak

be, mert az hazugság lenne, hanem csak azoknak nevében, kik

alá fogják írni a jelenlegi értekezlet e határozatát. E pillanatban

Brán János a zsebkendt orra alá tartván, mintha orra vére

megindult volna, kisomfordált a terembl és nem is tért többé

vissza. Az aláírás hallatára még elsomfordált két szász is.

Mindez azonban hasztalan volt, mert a gylésben résztvettek

neveit jegyzkönyvbe vették s a határozatot úgy mondották ki,

hogy az idegen csapatok behívása szavazattöl)bséggel történt.

A jegyzkönyvet az elnök s a titkái'ok egyike írta alá. A
gylés végével Salmen elvette a jegyzkönyvet s egy szekrény

fiókjába zárta el. A románok duplikátumot kértek belle, de

Salmen azt felelte, hogy miután a gylés d. ii. 4 (U'ától

este *J-ig tartott, most már kés, hohui]* eleuet fog tenni a

kívánságnak."

„A tanáírskozás végén az egész dolgot mindnyájan úgy
értelmezték, hogy az orosz segítséget nem az ország, iiom a

nemzetek és nem is a fhadparaiuísnokság hívja be, liaueiii

csupán Brassó és Szeben városok. Tényleg úgy is vult, unt az

kitnik a (csapatokkal bejTitl parancsnokok iilasílásaibt'il ésa/i'ii

(liploniácziai íigyii-atoklx'd, a melyek a/ iigyie voiialkoznak. .\

Líiders lábdniokliox kíildeiidö kovelség tagjai \(tllak Szobeii
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részérl Saíjuna püspök és Müller Godtried tanár; Brassó részé-

iTtl egy román keresked és egy szász városi tanácsos."

Igen érdekes és eredményeiben sok dologra világot vet
kntatni : miért ellenezték a román komité tagjai az oroszok

behivását? Mi volt az érdek, a miért a románok féltek az orosz

szövetségtl ? Azt hiszem, az alábbi nyilatkozatban megtalálható

e félelem kidcsa is.

Barnutin Maiorescu Jánosnak e tárgyban a következ

érdekes levelet írt^i: Veszedelmes dilemmába jutottunk. Köze-

lebbrl akaratunk ellenére kénytelenek voltunk lelhatahuazást

adni Saguna úrnak és Müller (xodfried szász tanárnak, hogy
hívják se.ííítségül az oroszokat. Saguna Bukarestbl azt írja.

hogy Lüders, Miklós ezár tudta és híre nélkül nem adhat segít-

séget. Ma este azonban biztos értesítést vettem arról, hogy az

orosz udvartól megjött az euiredelem. hogy azonnal segítséget

küldjön, mihelyt a nemzetek kérni fogják, de ezt a segítséget

adja sans eonse(|uence . . . Mikor a felhatalmazást adtuk, azzal

vigasztaltuk magunkat, hogy az egész vállalat úgy sem eg;s'éb,

mint szend'ényvesztés. De ha mégis komoly dolog volna, nagyon
veszedelmes lenne a románokra, mert a hadi költséget csak

Moldovával és Oláhországgal fizettetnék meg. Jobb, ha meg-
halunk, mintsem titeket és bármely más román testvérünket

eladjunk."

A román komité tehát attól félt, hogy az orosz az adott

seiíítséu fcjélien azt fogja kik/Uni Ausztriától, hogy Moldováraés

Uláhországra kezet tehessen. Ez |)edig nemcsak örökre kiszol-

gáltatná a fejedelemségek románjait azon orosz uralomnak,

melyet annyira gylöltek, de útját is állana annak, hogy Mol-

dovát. Oláhországot Erdélylyel és Bukovinával Ausztria egy

fenhahisága alatt álló autonoiu államíestbe egyesíthesse és így

megvalósuljon a Habsburgok uralma alatt áll(') 1 )akoromania,

mely, a mint kimutattuk, közös ideálja voltaz lS4t^/4í)-iki román

mozgalmak vezetinek. Saguna nem a román álmo(lozás(»k

emlin ntt fel politikai tekintetben s nem is érzett semmi közös-

.•^eget a rf)inánsáR politikai tíirekvéseivel s azért leikéi semmi
fájdalom sem kíuítzta, mikor az oroszok behívásával román fel-

foL'ás szerint egvúttal az osztrák leidiat(')ság :da1t ;'ill(') jövend
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Dakoromániának is vége lett. Neki a románság csak lépcs volt

az emelkedéshez s addig jó, míg annak hátán állva, az egjiiázi

hierarchia legfels lépcsfokáig eljuthat. Reménységét a kétes

magyar ügy eshetleges diadalához nem köthette, sokkal bizto-

sabbnak látszott, ha az osztrák császári birodalom ügyéhez csat-

lakozva, egyszeren, mint alkalmas eszköz a románság érdekei

ellenére is teszi azt, a mit tle errl a részrl követelnek.

A fennebbiekben kiemelt mozzanatok teszik érthetvé,

hogy a románság miért igyekezett az oroszok behívásával elkö-

vetett hazaárulás vádjától tisztára mosni magát. Ezek a lélek-

tani mozzanatok okozták azt is, hogy Maíorescu János az

„Ostdeutsche Post"-ban a már idézett czikket megíi'ja. A szász-

ság, st a fhadparancsnokság is rósz néven vették ezt a nyil-

vános mosakodást a román komiténak. A ..Siebenbürger Boté"

február 18-íki számában erélyesen rendreutasította a német hír-

lap levelezjét, azt mondván, liogy mennyiben igaz és mennyi-

ben nem a levelez állítása, az majd határozottan ki fog tnni az

erre vonatkozó tárgyalási iratokból, melyeket annak idején úgy
is felterjesztenek a bécsi birodalmi minisztériumhoz. Addig is

azonban egész joggal kérdezheti: ki kényszeríthette volna és ki

is kényszerítette a románokat arra, hogy a meghatalmazást alá-

írják ? — Azon románokat, kik az országban semmiféle törvé-

nyes polgári hatóságnak sem engedelmeskedtek. Annyit már
most is lehet állítani, hogy annak, hogy az orosz csapatok behí-

vása szükségessé lett, els sorban oka a románok azon, az

ország minden lapjában kikürtölt hazugnak bizonyult ígérete

volt, hogy 195.000 fegyverfogható románt fognak kiállítani,

mert (^z félrevezette nemcsak a szászok vezetit, hanem magát

a kormányt is, a mely e miatt egészen megnyugodva, sokfelé

igénybe vett erejét máshol alkalmazta. Különben ez nem akar

szenu'(!hányás lenni azért, hogy a románok nem fegyverezték

lel mind a megígért lUO.lXX) embert. Isten mentsen ettl! Az
eddigi próbák,melyeket a harcztéren mostanáig fellépett román
csapatok felmiilaltak, eléggé határozottan bebizonyították, hogy

mennyirtí alkahiia.sok a paciíikácií) müveit elmozdítani. Azon

gV>ijt<)galásí, rahlási és vérengzési jelenetek nyomai, melyek

iKík Zalalhiia és Nagy-Knyed volt színhelye, sokkul iiehezeb
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ben lesznek elenyészlethclök. nnnt azok, melyeket a l^cni vezér-

lete alatt álló magyar lázadó serc^ az eLi'ósz (tiszáíjban matra

után hagy."

A román-szász legyverbarátságnak ezzel ka|u-s()latosan

még egy érdekes epizódját akarom megemlíteni. Az „üstdeut-

sehe-Post" január :27-iki számában, minden bizonynyal az elbb
tárgyalt levél Írójától „Deiails über^die siebenbüryiíichen Knegs-

ereigfiisse' ezim alatt egy második közlemény jeleni meg. E
közlemény egyrészt keményen bírálgatta a l"ölunlj)aran»'snok-

ság egyes stratégiai és taktikai intézkedéseit, másrészt pedig

túlságosan kedvezd színben tüntette lel azokat az érdemeket,

melyeket a román felkel csapatok szereztek a császári hadsereg

támogatásában. „Keseren kell nevetnünk— irja a „8iebenbürger

Boté" idézett czikke — mikor olvassuk azon nagyhangú frázist,

hogy ,.Axente Sever román prefekt, miután a császári csapatok

mindenütt visszavonultak, nem tudta légióit feltartani s kény-

telen volt Vingárd felé visszavonulni." Az idézetbl nemde az

tnik ki, hogy Enyed hse csak akarata ellen és csak miután a

császári csapatok mindenfelöl visszavonultak, és elfojtott kese-

rséggel a miatt, hogy ily miklon megvolt fosztva attól, hogy

erejét összemérhesse az ellenséggel, retrográd mozdulatokat

volt kénytelen teimi. Találhat('> valahol még ebez hasonló ször-

nységes arczátlanság V A magunk részérl azon szilárd meg-
gyzdésben élünk, hogy az iuazság büntet karja utói fogja érni

mindazon gazliczkókat (s kozülök Axente Szevér urat sem véve

ki), a kik azon ürügy alatt, hogy a felfegyverzett népet az ellen-

ség ellen vezetik, kegyetlenebbül lo])nnk. rabohink és u-yilkolnak

az országban, mint magok a lázadíjk."

E hírlapi rendreutasítás azonban, úgy látszik, nem volt elég.

A komiténak nyilvánosan is vezekelnie kellett. Márczius 4-én a

.„Siebenbürger I^ote"-ban a román nemzeti komité aláírásával

egy nyilatkozat jelent meg. E nyilatkozatban a konúté kijelenti,

hogy az ..Ostdeutsche Post"-ban megjeleni czikket nem a

komité irta, st tagjai k()zül sem irta senki. Nem is osztozik a

komité azon nézetekhen, mik e két ki»ziemén\ iien kifejezést

találtak, sl a nii a fhadvezetés egyes iniézkedéseil illeti, azok-

ról épen ellciikezí'ieii vélekedik, mint a s/('il»aii \\>\iiú kt'-t Iu(l('>sítás
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Írója. „A mi pedig a fkérdést, az orosz csapatok Szebenbe és

Brassóba való behívását illeti, a román komité deczember 30-án,

ha kedvetlenül is, de hazánk reménytelen helyzetétl és a szük-

ségtl kényszerítve, aláírását önkényt adta a meghatalmazáshoz,

a nélkül azonban, hogy jelen lett volna azon tárgyalásokban,

melyek késbb e tárgyra vonatkoztak és azon határozatában a

szebeni katonai tanácsnak, melynek következtében aztán az

orosz segélycsapatok tényleg bevonultak."

E nyilatkozat a legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy a

román nemzeti komité tényleg a fhadparancsnokság kezében

egyszer eszköznél nem volt egyéb. Tette azt, mit neki Puchner
megrendelt s ha valamit olyat tett, a mi a föhadparancsnokság-

nak nem tetszett, hát rendreutasították érte, mint akármelyik

alárendelt hivatalos közeget és szükség esetén, mint a fennebb

i

példa bizonzítja, vezekelnie is kellett. Legföllebb egyes tagjainak

politikai naivitása gondolhatta, hogy önállóan, saját ideájuk

szerint szolgálják saját külön román nemzeti ideáljaikat s hogy
nem az osztrák reakczió czéljait mozdítják el azzal, hogy a

románság primitív módon felfegyverezett csapatait Bem ágyúi és

a magyar honvédség sortüze elé viszik mészárszékre, hanem
Barnutiu és Laurianu közös ideálját : a Habsburgok sceptriuna

alatt létre jövend Dakoromaniát.

D(; térjünk vissza az orosz behívás okleveles történetének

elbeszéléséhez. A közös békéltet bizottság(Pacificatíons-Oomité)

nevében a Sagunának és Müller (íoldfriednek adott meghatal-

mazást deczeinljcr 31-éii a szászok nevében I). A. Zríy, Hettigni

József, Wachie.r .IVtzsef. a románok nevében pedig liurmdii*

Cipariii és Balasiescn írták alá. Ezt megelzen, 1). Salineii és

Saguna a szászok és a románok nevében írásban éi'tcsitdték

í^ichnerl, hogy a két nemzet, kényszerítve a körülményektl,

(ilhatározta, liogy az oroszokat be fogja In'vni s egyúttal kérik,

hogy ez elhatározásukat vegye O nagyméltósága helyeslen

tudomásul. K()V(ítk('z naj) Puchner Írásban válaszolt Salmen és

Sagiuia í; beadványára. E válaszában a IVihadparancsnok kije-

líMiti, hogy nniitán az n1(')l)l)i napokban nagy szánni felk(>l csa-

pat nyonuilt he Mauyarországhid Krdélybe s kénytelen haiU

erejét ezek clItMi os/.i Insílaiii, minek valószín eredménye a/.
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lesz, hogy Brassó s talán a szász fold déli része is ledezetUMiííl ki

lesz téve a háromszékiek támadásának, kénytelen a lecrnaííToM)

sajnálatáni kijclrnteni, hogy nem tilthatja meg a két nemzet

képviselinek, hogy a mondott vidékek védelmére, miután saját

(•sa]>atai erre eléíjtelenek. a kilátásha vett segítségkéréshez ne

t'olyamndjanak, azért az oroszok heln'vását tudomásul veszi és

AVindischgratz herczeg és Cordoii hadügyminiszter útján () fel-

ségének tudomására is fogja hozni.

Lejátszván ezt az elíhe kicsinált szégyenletes hazaárulási

komédiát, Saguna és Müller (lodfried a számukra kiállított meg-
hatalmazással útra keltek és Bukaresthe megérkezve, a követ-

kez folyamodást adták heLüdershez, a Dunafejedelemségekhen

lev összes orosz hader fparaiu-snokához:

..A lei>nia^asbl) örökös osztrák iiralkodóházhoz liüséges kót erdélyi

iiiinzet : a szász rs a roináii uagyoii sokat szeiívcdett a tiílzó luag-yar

töredf'kkel folytatott harczban. melyboii idáig is 200 román falu ham\ivá

left, egy szász város és töbli virágzó szász község teljesen elpusztult és

több mint 20.0(X) ember kínzások között meggyilkoltatott. Ennek ellenére

is egy ideig e nemzetek az országliuu lev, liabár csekély számú cs. kir.

Iiadcsapatoknak szerencsés felliasználása kövotkeztébfu azt a reményi

tájilálták, hogy az anjiyira' loiióii óhajtott békét sikerid fentartani az

ország minden részében. Mivel azonban az iitóbbi idben Magyarországból

benyomult nagj' számú ellenséges csapatok ezen cs. kir. csapatokkal

szemben túlnyomó ert alkotnak és az országban parancsnokló bár(')

Fiichner tábornokot kényszeríték. Iu>gv a rendelkezésére álló «-sászári

érzelm isapattesteket a káros következmények elhárítása végett egy

jiontra vonja össze. Az ország egy nagy részébl eiuiek következtében

a katonaság ki fog vonatni és így az ellenségnek át fog engedtetni, a

mely ezfken a részeken akadály nélkül fogja a két nemzet ellen folytatni

az irtó hálmrút, ha gyorsan nem kéietik valahonnan segítség. Miután

<) felsége, a mi legkegj'elmesebb császárunk nagyon távol van tlünk s

:i magas Uormánynyal való kíizlekudés útja is nagyobb részt el van

vágva, az endílott két nemzi-t a fenyeget helyzetben, hogy létét meg"
mentsi", kénytelen oly segít eszközökhöz folyamodni, melyek alkalmasok

lesznek neki az ellenség pusztításai ellen a kívánt védelmet megadni,

azért az alólirott meghatalmazottak útján, hogj' elhárítsák politikai és

íinyagi létük teljes niegsemmisiilését. az erdélyi iiatárszéleken fekv s

a mi legmagasabb udvaiiinkkal barátságos viszonyban lev orosz csá-

szári isajtatokhoz fordulnak a szenved emberiség nevében rendkiviili

segítség adáséit és könyöiíijruok NagyniélliSságod (dtt, hogy a két nem
zetnek nioirnientésére és a teljes )iiisztidásrn| v!il>'> meg^'édolmezésére az
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orosz császári csapatoknak mentl hamarabb való kirendelését kieszkö-

zölni kegyeskedjék".

Mint a meghatalmazottaknak a Pacifieations-Comitéhoz

január 10-röl irt levelébl tudjuk, Lüders kijelentette, hogy bár-

mennyire is méltánylandónak tartja a két nemzet kérését, de,

mivel erre vonatkozóan semmiféle meghatalmazása sincs, azt

rügtönösen nem teljesítheti, de azonnal gyors futárt küld a czár

felségéhez Szt.-Pétervárra és remélli, hogy 8 nap alatt a válasz

meg fog érkezni. Természetesen e választól fog függni, hogy a

fegyveres beavatkozás lehetséges lesz-e. vagy sem.^)

1) Lásd az erre vonatkozó levelezéseket ..Memóriáiul archiepisco-

ini si metropolituhii Andreiu báron de Sagxina." Tom. I. 233—240. 1.



XI.

Saguna politikai akcziója.

Bedens céleitténifi- Saguna átjárói Az oroszok bchirása iiiiatt faló mosa-

koddsok értéke. Sayund Bukarestbl Olmiitzhe utazik. Ez ulazás titkos okai

és ni/ilvános iirügf/e. Február 4-én Olmützbe érkezik. Beszéde. mel;/et a f'cbrnnr

fi-iki audienczián tartntt. Február rcfje felé megérkeznek a többi küldöttek c.s-

Saguna a küldöttséget két hiikoeinai képviselvel is kiegészíti. Volt-e erre joga Y

A február :i5-iki kérelem tartalma. A Bukovinával való egi/csítés eltérés az

eddigi román politikai programmtól. Ö felsége vála.<<za. Tisztelgések Prágában

V. Ferdinándnál. Erre vonatkozó közlemények n .. Wiener Zeituug'-ban. Az

udvar neheztelése és a dementi története. Saguna levelezése a komitével. Román
szász viszont/ok és a komité pénzforrásai e levelezések szerint. A márczius

4-ki alkotmány és vezéreszméje. Saguna kérvénye, melyet márezius .')-énbenyuj-

tott a birodalmi minisztériumhoz . Márczius 12-én ujabb kérelmet nyújt be

Sofjuna () felségéhez, melyben tiltakozik a Szászföld elnevezés ellen. Márczius

23-án ezt ismétli a birodalmi minisztériumhoz beadott kérelmében. Április

ló-én tiltakozik a szerb vajdaság kikerekítése ellen. Saguna levelezései J'uchnerrel.

l'rbán ezredessel, Hacmann bukovinai püspökkel. Wi^idiselifirntz herezeggcl :

különösen fontosak a l'op Zenubius-sal vtílfott levelek. Különféle memorandumok.
A magyarországi nemzetiségek közös beadványa a birodalmi minisztériumhoz.

K kérelem tartalma és aláírói. Bach miniszter felelete a románok kérvényérc.

K kérvény Sagunát nem elégíti ki. Vjahb folyamodást ad lie. K folyamodás

ismertetése. A gyorsan haladó események azonban c kérvényeket leszorítják n

iKt/iirendrl.

..Kletéért aíígíjtlvu — ii-jn tcijegyzóseilx'ii IJiMlt-ns ') — az

í's/toiidö utolsó (íltl való napján clliaíryá Sui>inia liazánkal s

megszökvén, Bukarestbe ment, (a hol az oroszokat hcvonnlásia

igyekezett birni); oiman késfthl) Osornovitzba, majd Lembergbc
»'!s Ausztriába, lionnan csak a nyugalom icljrs iiclyicállítílsa

után tért vissza Kniólyhf."

\) F.ugrn enii Friedeufels : .Id^cpli Hrdciis vnii Scliailii-i^-. II. |0;{.
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Az oroszok behívásának imént elbeszélt történetébl vilá-

gosan kitetszik, hogy abban a fszerepet Saguna játszotta. Ha
ekkor összes befolyását, egyéniségének egész súlyát latba nem
veti, a románok már csak az oroszoktól való természetes irtózá-

suk miatt sem mennek bele a nyilt hazaárulás e gyalázatos

bnébe s meglehet, hogy a szászok táborában is gyz Reichen-
stein ismertetett felfogása. Az orosz invázió, ha szükség lesz rá,

a két udvar között körülbelül már 1848 kés szén el volt elv-

ben határozva. Erdélyben e szükség már 1848 végén beállott,

de nemzetközi pohtikai tekintetbl nehéz volt e fegyveres

beavatkozást a császári kormányzat nevében kérni akár Puch-
nernek, akár másnak. Az eshetleges nemzetközi bonyodalmak
kikerüléseért kellett a fennebb ismertetett komédia lejátszásá-

val úgy tüntetni fel a dolgot, mintha nem a császári kormány
tette volna az erre vonatkozó lépéseket, hanem a végs szük-
ségtl erre kényszerített román és szász nemzet. Késbb, hogy
a dolgot még enyhébb színben tüntessék fel, azt is eltagadták,

hogy a behívás a két nemzet nevében történt volna s a valóság-

gal ellenkezen azt állították, hogy az oroszokat csak Brassó és

Szeben városok hívták be. Saguna, hogy a bécsi kormány eltt
magának érdemeket szerezzen, magára vállalta, hogy a komé-
diát a Pazifications-Comite tagjaival eljátszatja.

Saguna azonban tapasztalt, okos és elrelátó ember volt.

Mikor január 6-án értesült Lüderstl, hogy 18 nap eltt nem
adhat határozott választ, hogy nyújthat-e segítséget vagy sem?
— s hogy 18 nap múlva is az eredmény a Szent-Pétervárról jöv
választól függ, meggondolta, hogy Krdélyben addig könnyen
megtörténhetik, hogy a magyar fegyverek teljes diadalt aratnak

K akkor neki, ki az oroszok terv^ezett behivásában a fszerepet

vitte, egyáltalán nem lesz szerencsés dolog Erdélyben lennie,

hát elhatározta, hogy nem tér vissza Erdélybe, hanem Bécsbe

megy, hogy ott kíizcil atíízhelyhez, a maga elnyére érdemeinek

számát még szaporítsa, vagy legrosszabb esetben is biztosítva

legyen a magyarok büntetésétl és boszujától.

Deczembor 1 3-án híveinek egy fpásztori levelet s a román
nemzeti kondiénak eddigi nn'ikodésérl egy jelentést küldve,

IJukiireslbl via üsernovitz elindult Ohnülzbe. Ez utazáslioz
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alkalmas ürügye is voll, az t. i., hogy átadja O felségének a

deczember :28-iki román gylés kérvényét, A komitéhez írott

jelentésében telhivta a komitét, hogy társait: Jjauriannt és

Popasut is ntasítsák, hogy a Bánságon, Szerbián és Horvát

-

szagon át indnljanak el ök is Bécs, illeten Olmütz felé.

Sagmia Olmützbe február 4-én érkezett meg, hol felsé-

gétl kihallgatást kért és két nap múlva, febr. 6-áu nyert is. E
kihallgatáson a román nemzet nevében () felsége eltt lényegi-

leg a következ tartalmú beszédet mondotta

:

Alázatosan jelentette O felségének, hogy a román nemzet

nagy örömmel és lelkesedéssel értesült O felségének trónra-

lépésérl és e nép nevében annak jobbágyi hódolatát teszi le

most (3 felsége lábaihoz és kéri ( ) felségét, hogy kegyeskedjék

e nép iránt bizalommal viseltetni, mert hiszen e három millión

fölül lev nép még a zavarok kezdete eltt Balásfalván tartott

május lö-iki gylésében ünnepélyes esküt tett a Habsburg-ház

iránt való hséget illeten. E hségét azzal is bebizonyította, hogy

épen e miatt van kitéve a magyar lázadók legbarbarabb üldcizé-

seinek, a kik már több száz román falut égettek fel és több ezer

egyházi és világi állású románt öltek meg. A román nemzet

lS47-ben a Leiningen és Turski ezredek kiegészítésére 5000 és

a nnüt évben 4000 ujonczot adott. E nemzet fiaiból áll a 2. román

határrezred is, mely nem vetette alá magát a magyar zsarnok-

ság azon parancsolatának, hogy menjen harczolni a hséges

szerbek és horvátok ellen s o miatt fogságba hurczoltattak s

most kénytelenek a Tisza partjain sánezokat ásni. Ez a nemzet

az, melynek fiait a derék Úrban ezredes még júliusban (?) a

lázadók ellen vezette. Ez a nemzet az, mely ellenszegült a lázad*')

magyar kormány rendeleteinek a kibocsátott bankjegyeket és a

követelt ujonczokat illeten, azt mondván, hogy csak O felségé-

nek parancsára fog ujonczokat adni a trón támogatására és ha

szükség lesz, apraja, nagyja kész fegyvert fogni () felségéért. Ez

a nemzet az, mely i'uchner október IS-iki proklamácziója után

sietett a császári csapatok köré gyülekezni és kitartással viselni

azon |)OÍyári háború összes nehézségeit, melyet a lázadók pro-

vokáltak s mely meg van gyzdve, hogy politikai életének leg-

fontosabb mozzanatához érkezeit, a inclvlx'ii a 1r<')iilioz való
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rendíthetetlen hségét szóval és tettel manifesztálni tartozik

azért, hogy fegyverrel védelmezze meg az összes nemzetiségek

egyenjogúságát és alkotmányos szabadságát a budapesti kény-

uralom ellen. ^)

felsége nem csak kegyesen meghallgatta Saguna ez

üdvözl beszédét, hanem arra is felhatalmazta, hogy hozza nem-

zetének tudomására legfbb császári megelégedését. Felkereste

Olmützben az osztrák minisztereket is, kik az és a románság

eddigi magatartásáról a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak és

saját szavai szerint minden jóval biztatták.

Február vége felé megérkeztek via Bécs az erdélyi romá-

nok küldöttei is : Popasu és Laurianu is, hogy Saguna vezetése

alatt átnyújtsák a császárnak a deczember 28-iki román gylés
kérvényét. Saguna bécsi és olmützi idzését úrra használta fel,

hogy e csekély számú küldöttséget kiegészítse a Bécsben és

Olmützben található magyarországi és bukovmai románokkal

az összes ausztriai románság tekintélyesebb számú küldöttségévé.

Így bevonta e küldöttségbe Hnrmuzaki Eudoxius és Botnar

Mihály bukovinai reichsrathi kéviselket is, azonkívül a bánsági

románság képviseletében JJobidn -íános udvari ágenst, Mocsoni/i

János és Mocso)iyi Luczián nagybirtokosokat is.

Nagyon természetes, hogy az ily módon kiegészített román
küldöttség már nem elégedhetett meg azzal, a mit a deczember

28-iki szebeni gylés az erdélyi románok nevében kért. Többet

és nagyobb dolgokat kértek február 25- i kelettel felségéhez

benyújtott kérelmükben, melyet, mint a román ncnizot megha-
talmazottjai a román nemzet nevében nyújtottak be. Hogy
Sagunat, Laurianut, Popasut a szebeni román gylés meghatal-

mazta egy kérvény benyújtására, melynek lartalma azonos volt

a gylés részletesen ismertetett jegyzökönyvének tartalmával,

— tény. Eltekintve attól, hogy az alább ismertetend kérvény

lényegesen külíinbözik ettl, még ronuin nemzetiségi szempont-

ból is egész jogosan kérdezhetjük, hogy llurmuzaki, Botnár,

kitl kaptak megbízást arra, hogy mint a román nemzet kép-

viseli és meghatalmazottjai szerepeljenek ? Továbbá, hol és

*) Moiimrialiil Arcluo|tisiii|iiiliii Aikíioíu Imimi tio Sa^íima. 1. 'Ji;{ 'J U> I.
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melyik román gylés mondotta ki, hogy Erdély nemcsak ii

magyarországi román lakta területekkel, de egyuttal Bukoviná-

val is egyesíttessék ? Errl nemcsak a balásfalvi gyléseken, de

még a deezember '2S-ki szebeni gylésen sem volt egy árva szó

sem. Saguna még román nemzetiségi szempontból is teljesen

jogtalanul és illetéktelenül, a maga szakállára, minden megbíza-

tás nélkül formulázott e kérelemben egy új román nemzetiségi

politikai programmot.

A kérelem tárgyát Saguna és társai a következ 8 pontba

foglalták össze

:

1. Az osztrák államok íisszes románjai Ausztria kormánypálczája

alatt, mint az összbirodalom kiegészít részei egyesíttesenek egy önálló

nemzetté.

2. Politikai és efj-yházi tekintetbon nyerjenek önálló nemzeti köz-

igazgatást.

3. Rövid id alatt liivassék össze az egész nemzet számára egy

általános kongresszus, liogy azon a nemzet magát konstituálliassa és

pedig

:

a) Választhasson egy O felsége által megersítend nemzeti fnököt,

kinek czimét Ö felsége lesz kegyes megállapítani.

b) Választhasson egy Ö felségétl megersítend nemzeti egyházft,

kinek a többi nemzeti püsjiökök alá lesznek rendelve.

c) Szervezhesse a románok községi és kerületi közigazgatását.

d) Szervezhesse iskolaügyét és megtehesse a szükséges képzinté-

zetek felállítására a kell lépéseket.

4. A román nyelv legyen hivatalos nyelv a románokat illet összes

dolgokban.

5. Evenként egyszer gyljön össze az egész román nemzet saját

érdekeinek idnkint szükséges.só válható megbeszélésére.

6. Az osztrák birodalmi gylésben a románság számának megfelel

arányban legyen képviselve.

7. Az osztrák birodalmi minisztériumban egy külön szervezet legyen

(román miniszter) a nemzeti érdekek képviseletére.

8. U felsége mostantól kezdve kegyeskedjék „a románok itagiffeje-

delmc" czimét felvenni.

A román ncni/ctiscui |)()lilikusok és publicisták azt mond-
ják, hogy ök a niil.'i.srulviui 1.S4S. május ITj-én megállapított

román nemzeti prograinnit(3l soha cl ihmu térlek. Scin tíibbct

nem kértek, sem kevesebbel meg nem elégedtek. Azonban ki

merné józan észszel azt állítani, hogy az olmützi kérelem e pontjai



— 657 —

teljesen azonosak a május 15-ki állítólagos román nemzeti pro-

grammal ?

felsége e kérelem benjaijtása alkalmával az összes

románság ez állítólagos raeghatalmazottainak a következ

választ adta

:

„ürömmel fogadom a bátor romáu uemzet hségének és ragasz-

kodásának most nyilvánított kifejezését és hálával ismerem el a súlyos

áldozatokat, melyeket trónomért ós az összmonarclüáért hozott, szemben

azon elvetemült párttal, a melj' a polgárháborút felszította és makacs-

ságával még fentartja. A hü román nemzet kérését beható megfontolás

tárgyává tétetem és a legrövidebb id alatt megelégedésökre ehntéz-

tetem."

A siker tehát teljes és fényes volt. A császár szavát adta.

hogy a románság fennebb ismertetett kívánalmai rövid id
múlva teljesíttetni fognak, A küldöttség három részre szakadt.

Egyik rész Bécsbe visszatért, a másik rész Olmützben maradt,

a harmadik pedig Prágába ment, hogy ott Ferdinánd császárnak

köszönetet mondjon azon kiváló kegyes jóindulatáért, melylyel

egész uralkodása, de különösen annak utolsó hónapjaiban visel-

tetett a román nemzet és törekvései iránt. E látogatás részleteit a

küldöttség valamelyik tagja közzé tette a „Wiener Zeitung''-ban.

E közlemények, úgy látszik, nagyon kellemetlen hatással voltak

az olmützi udvarra, a honnan egyenesen magát Schwarzenberg

miniszterelnököt utasították, hogy ott, a hol megjelentek,

a „Wiener Zeitung"-ban dementáltassa. Schwarzenberg ezt

közölte Sagunával, ki írásban igyekezett Schwarzenberget

felvilágosítani, hogy ennek a dementinek min rossz hatása

líMine a románságra és kérte, hogy álljon el kivánságától.

Sííhwarzenberg méltányolva a Sagunától fcUiozotl okokat, elál-

lotl a kivánt dementitl.

Saguna és a szcboni komilé kiizött, a mennyin' a/ akkori

viszonyok megengedlek, állanih'* hivelezés volt. E levelezéshen

azonban semmi nyomát sem laláljiik annak, lu)gy Saguna a/,

épen most ismertetett kérelem taitalmát, a melv voltaképen

egész progrannnváltozást jelentett, a szebeni konutéval megbe-

szélte vagy megismertette volna. Február 2G-ki kelettela szebeni

komité egy levelet ii-1 Sayimiinak. meiylu'n különítsen két mcl
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lékes körülmény érdemel figyelmei. Az els a román-szász viszo-

nyokra vet igen érdekes és rikító világot. „Hisszük — írja a

komité — liog}' a laj^okból és magán tudósításokból bizonyára

értesült azon szörny háborús jelenetekrl, melyeknek jóformán

az egész Erdély a szintere és azon rágalmakról, cselszövésekrl

és mesterkedésekrl, melyekkel a szász testvérek szakadatlanul

üldözik a románokat" ... A második, szintén ilyen érdekes vilá-

got vet a román komité pénzügyi forrásaira. „Azon összeköt-

tetések, melyek méltóságodat báró Sinálioz fzik s azon dolgok,

melyeket e magas állású egyéniségrl velünk közlött, felbátorí-

tanak arra, hogy kérjük méltóságodat, hogy igyekezzék t rábírni,

hogy legyen oszlopa és pártfogója a román nemzetnek és segítse

l)etblyásával és nyújtott hitelével, hogy megvalósíthassa jogos

kívánságait. Biztosíthatja t méltóságod, hogy a román nemzet

soha sem fogja elfeledni és humánus tetteinek a modern román

történelem a legszebb lapjait fogja szentelni." Ugy látszik, hogy

az olmützi küldöttség költségeit azon hitelbl fedezték, melyet

báró Sina nyújtott, meg lehetnem annyira a román ügyért érzett

rokonszenvei, mint inkább azon ismeretség következtében, mely-

lyel Saguna, de fleg annak nagybátyja, Grabovsky iránt visel-

tetett.

Egynéhány nappal az olmützi kérelem benyújtása után

nevezetes dolgok történtek úgy Olmützben, mint az erdélyi csa-

tatéren. Márczius 4-én jelent meg az a híres vsászári mcmifeshim,

mely a kremsieri, illetleg az olmützi birodalmi gylést felosz-

latta, miután annak tr)l)b hónapon át folytatott tanácskozásai

egy czélszer birodalmi alkotnu'iny szerkesztésére vonatkozóan

— mint a manifesztum mondja — nem sikerültek. Ezenkívül a

császári fegyverek Magyarországon való diadalmas elhaladása

sokkal kíizelebb hozta az egységes Ausztria újjászületését s így

elutasílhatatlanul szükségessé is lett e nagy mnek alapjait

tartós módon lerakni s e czélból az összes birodalom minden

népe számára egy alkotmányt adni. „Ausztria népei! Csoi)()rt()-

suljatok császárotok köré felhívással végzdik e császári

manifesztum, mely valóságos keresztlevele volt a hirhedt 1{^4Í).

márczius 4-ki osztrák birodalmi alkotmánynak — vegyétek körül

t ragaszkodásotokkal és serény közrenu'ikodéstekkel és így a
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birodalmi alkotmány nem fog holt bet maradni. így védfala

lesz szabadságotoknak, kezessége a monarchia hatalmának,

fényének és egységének. Nagyszer am, de csak egyesült er-
vel fog létrejönni" !

^)

„Az osztrák császárság — mondja ez alkotmány 1. §-a —
a következ korona-tartományokból áll : Dalmát-,

Horvát- és Szlavonországok, a horvát tengerparttal, Fiume
városa a hozzátartozó területtel, a magyar királyság, Erdély nagy-

fejedelemsége a szász földdel egyetemben és az újra visszacsatolt

Kraszna, Közép-Szolnok és Zaránd vármegyékkel, Kvár vidé- } /

kével és Zilah városával, és a katonai határrvidék." Tehát a

magyar királyság társországaival együtt már többé nem önálló

állam, hanem egyszer korona-tartomány, mely mint ilyen, ez

alkotmány bevezet 4. §-a szerint, önállóságát „csak azon korlá-

tok között élvezheti, melyeket a jelen birodalmi alkotmány meg-
enged."

A mit a magyar államra vonatkozóan ez alkotmány beve-

zet §-ai csak igy általánosságban jeleznek, részletesebben és

világosabban kifejezik a következ §-ok

:

71. §. A magyar királyság- alkotmánya csak annyiban marad fenn,

hofív annak azon határozmányai, melyek ezzel a birodalmi alkotmány-

nyal nincsenek összhangban, érvényen kiviil helyeztetnek és az összes

nemzetiségeknek ós az országban használatos nyelveknek egyenjogúsága

a köz- és polgári élet minden viszonyaiban alkalmas intézmények által

biztosíttatik. Egy külön szabályrendelet fogja o viszonyokat rendezni.

72. §. A szorb vajdaságnak oly intézmények biztosíttatnak, melyek
egyházi ügyeik és nemzetiségök m<!grzése tekintetében a régibb sza-

badság-leveleken s az ujabbkori császári nyilatkozatokon alapulnak. A
vajdaság más korona-tartománynyal való egyesítése küldötteinek meg-
hallgatása után külön rondoluttel fog elhatároztatni.

73. § Horvát- ós Szlavonország, hozzáértve az odatartozó tengor-

I)arti vidéket, szintúgy Fiume városa s a hozzátartozó vidék, külön intéz-

inényeikkel, a birodalmi alkotmány által meghatároztitt kapcsolaton

belül Magyai'országtól teljesen függetleiiiil tartatnak fi'nn. A Dalmár/.iá-

val való (egyesítés tnkinletébon a végrehajtó hatalom közvetítésével

külön dalmát követcU Uiililctiiek ki, hogy az egyesülés módjai és l\'lté-

/

') Allgcmi^ines l\(>i(lis-( i(>setz und Ht'gierungsbiatt í'ür das Kaiscrtbuni

<")Hterrui(li. .lalirgang |SH». Wien ISf)!!. lli» If)!). jap.
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telei iránt ezen orszájrok tartomány-f^'v ülésével értekezzenek. Az crod-

mény megersítés czéljából a császár elé torjosztond.

74. };. Erdély nagyfejedelemf^éíjénck belszen-ezete és alkotmánya a

Magyarországtól való teljes függetlenségnek és az országot lakó nemzetek

I gye)ijoguságának elvei szerint a birodalmi-aJkotmrínynyal összhangzásban

rgy uj országos szabályzat által fog nugáUapittatni. A szász nemzet jogai

a birodalmi alkotmány határai között fentartatnnk.

7ö. íí. A birodalom épségének oltalmáni fennálló határri rendszer

teljes katonai szervezetében továbbra is fentartatik, s mint a birodalmi

hadsereg kiegészít része, a birodalmi végrehajló hatalomnak lesz alá-

rendelve. A határrvidék lakosainak birtokviszonyaikat illetleg külön

intézkedés által ugA'anazon jogok és kedvozések biztosíttatnak, melyek
a többi koronatartományok lakosainak már megadattak.

A magyar királyság állami önállóságát ez a márczius 4- ki

oktroyált alkotmány teljesen megszüntette; beolvasztotta az

osztrák birodalomba s a magyar nemzetet a nemzetiségek szín-

vonalára sülyesztette le, mint akáresak a vendeket vagy szlové-

neket. Az az osztrák birodalom, a melyik ez alkotmány alap-

ján épült volna fel, az állami élet összes magasabb nyilvánula-

taiban kizárólagosan német lett volna, de a helyhatósági

kormányzatban a nemzetiségi elv érvényesült volna. A centra-

lizált birodalom egysége a nemzetiségi foederalismus alapjára

volt helyezve. Vezéreszméje volt: a birodalom összes nemzeti-

ségeit kielégíteni, hogy az egységes Ausztria ezéljainak meg-
nyerje. A hirlicdt divide ot impera elve volt itt látszólagos szabad-

elv alakban feltámasztva az államalkotó és történelmi jogaikra

támaszkodó politikai nemzetek rovására és az eddig csakis nem-

zetiségi színvonalon álló ethnikai egyedek elnyére.

Az Olmützben idözö Sagima kötelességének tartotta ez

alkotmány közzététele után azonnal annak szellemében interpre-

tálni az () felségéhez február 25-én benyújtott román nemzeti

kérvény követeléseit. Márezitis 5-én nyújtotta be a birodalmi

<)sszminisztériumhoz az alábbiakban ismertetend kérvényt,

mint részletesebb indokolását a román nemzet felségéhez be-

nyújtóit kérelmének, azért, hogy az (isszminisztérium, mikor

tárgyalás alá fogja veimi, kellen és alaposan Iájékozva legyen

az egyes követelések természete és terjedelme felöl s elre is

informálva arn'il, hogy e kérelem k<»ve1elései cgyállalán nincse-

nek t'lIr[i1(''lb(Mi ;i iniisl k('iv;/,é1t'11 alkit1iii:'mvii\al.
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„Mindenekeltt — mondja az összmiaisztériumhoz benyuj-

tott kérelem — az els pont : az összes ausztriai románok egy
nemzetté egyesítése Ausztria kormánypálczája alatt, mint az

összmonarchia integráns része — érdemel különösebb figyelmet,

mint a legfontosabb. A félreértést elkerülend, kinyilvánítjuk,

hogy ez önállóságot mi nem értjük másképen, mint csak a bels
a dminisztráczióban és a többi nemzetekkel szemben. A mon-
archia délkeleti legvégs határainál feküdve, körülvéve, st rend-

szeresen elnyomva azon nemzetektl, melyek velk együtt lak-

nak, a románok különösen az utolsó hatvan év alatt gondolkozva
helyzetökrl és egész létökrl, arra a meggyzdésro jutottak,

hogy egész kiterjedésökben Európa mvelt népeinek, mint-

egy elrséül és a nyugati kultúrának kelettel való közvetítiül

teküithetk. Az osztrák románság különösen annak ébredt

világos tudatára, hogy úgy számánál, mint földrajzi helyzeté-

nél és származása, nyelve, erkölcsei és vallása közösségénél

fogva a dunai fejedelemségek lakóival, hivatva van, hogy az

osztrák monarchiának ers tagja legyen, úgy a szükséges

egyensúly fentartására a monarchia belsejében a különböz
néptörzsek között, mint pedig arra, hogy Keleten az Ausztriát

megillet nélkülözhetetlen befolyást gyakorolhassa. Évek óta

táplálja a nemzet kebelében e meggyzdést és igyekezett a

román elem jelents voltát a monarchia keleti részében érvényre

emelni, de az elbbi rendszer nyomása alatt nem tudta kieszkö-

zölni a figyelembe vételt. Valahányszor igazán loyalis, úgy a

román nemzet, mint a monarchia érdekeit egyaránt szivö-

kön visel férfiak szavukat felemelték, a román nemzet ellenségei

nem mulasztották el soha, elhalmozni kel mindenféle gyanú-

sításokkal azért, hogy e nemzet felszabadítását meggátolják.

Nevezetesen a nudt nyáron, mikor a balásfalvi gylés küldöttei

fíilségének, a jóságos FercUnánd udvarához, Innsbruckba men-
tek, a kolozsvári giibernium azonnal sietett Bécsbe és Hécsbl
az erdélyi kaiicz(íllária útján Iimsbruckba olyan informácziókat

küldeni, melyek az egész nemzetet orosz érzelmüséggel gyanú-
sították. Ivs most, midn az európai Tíinikországhan lefolyt (»se

menyek után ez a románok ellen annyi.'^zor használt vátl chcs/.

lelte iiiiiiden élteimét, ellen.ségei másfajtájii uonos/. rágnlmakiit
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találtak ki ellent'. A loiuiiii nemzet azonljan deí-zeniberlxMi

tartott szebeni gylésén ünnepél^^esen és jogos megbotránko-

zással ntasított vissza minden ilyen rágalmat.

'

„Még egy más, nem kevésbbé fontos szemjjontot sem sza-

bad ügyeimen kivül hagyni, nevezetesen azt a forrongást, mely

a Duna jobb partján, európai Tíirökországban észlelhet. Azok a

dolgok, mik ott egész csendben a jövre nézve elkészíttetnek, a

mit elbb csak sejtettünk, de a melyeknek elágazásái(')l és czél-

zatairól az utolsó hónapokban nemit megtudhattunk, az a mon-

archia délkeleti határán lak(') románokra ép úgv nyugtalanítók,

mint magára az Ossznionarchiára és miután nekünk, a kik a

közelben lakunk, több alkalmunk volt tájékozást szerezni ma-
gunknak e forrongások lényegérl és kiterjedésérl, mint i'omá-

nok és mint hséges alattvalói a dinasztiának és az összmonar-

chiának, kötelességünknek tartjuk ezt a pontot a magas minisz-

tériumnak sürgeten figyelmébe ajánlani. Egyrészt az (Uifcntartás

ösztöne, másrészt azon kühinleges viszonyok tudata, melyekben

a monarchia román elemei vannak, a román nemzetben azt a

meggyzdést keltették, hogy egyesítése egyetlen s a fennebb

kifejtett értelemben önálló nemzetté egyesítése s egyúttal az

(tsszmonarchiának integriUó s attól el nem választhat('> tagjává

tételében fogja feltalálni üdvösségét és teljesíteni küldetését úgy
()nmagát, mint Ausztriái illeten."

E meglehetsen hosszadalmas, messze kalandozó, st
csrt csavart okoskodásnak igazi veleje a következkben foglal-

ható össze : A román elemnek az egységes osztrák birodalom

keleti részén úgy számánál, mint más egyéb kíirülményeinél fogva

fontos szerepe és hivatása van. Egyesítése feltétlenül szükséges

azért, hogy egyrészt, mint a monarchia különböz népelemei kö-

zött annyira szükséges egyensúly tényezje szerepét be1()llhesse,

másrészt pedig a I)una-fejedelemségekl)en lak(') románok i<al való

rokonságánál fogva a monarchiaKeletre való okvetetlenül szük-

séges befolyásának tényezje lehessen. (Hal an-a a kfirühuényre

is, hogy a i'ománság a Balkánon észlelhet s a jíivre nézve

nagy jelentséggel bíró forrongásokat magáia nézve nem tartja

megnyugtatónak s azért saját (Mifenlai'lása érdekeitl vezet-

tetve, jövjét az osztrák birodalomhoz val(') csatlakozásban fogja
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keresni ; azaz, ha az osztrák birodalomban él románok nemzeti-

ségök biztosítására politikai autonómiához jutnak, okvetetlenül

magokhoz vonják a Dunafejedelemségekben lev románokat is

és így létrejön a Maiorescuék osztrák fenhatóság alatt álló

Dakoromániája.

A feladat ez elméleti oldalának kifejtése után rátér a kére-

lem annak fejtegetésére, hogy a gyakorlatban a románság ez

egyesítése hogyan s min módon oldható meg ? A kérelmezk
nézete szerint a feladat e része csak úgy oldható meg, ha a terü-

leti kérdés teljesen figyelmen kivül hagyatik. Mintául az egy-

házi szervezet lenne vehet. Az egyes nemzetekre volna bízandó,

hogy azok egy saját, a többi nemzetekkel szemben önálló köz-

pont körül csoportosuljanak. Alkalmas például szolgálhat

erre a szász nemzet, a mely minden szétszórtsága mellett is.

hiszen a déli szászokat az éjszakiaktól egy nagyon széles föld-

terület választja el, mégis egy Comes alatt egy szász nemzeti

universitásban vannak egyesítve. Még könnyebben keresztül

vihet volna ez a románokra nézve, a kik a szóban forgó terü-

leteken kompaktabb tömegben laknak, mint a többi nemzetek.

A kérelem többi pontjai tulajdonképen ebbl az egybl
folynak és nem ezéloznak egyebet, mint a román nemzet kifej-

ldését, a mely a császári állam minden népét megilleti s a me-

lyet a román nemzettl sem lehet többé megtagadni. E jog

gyakorlása szempontjából kéri az önálló nemzeti administrácziót

iigy általa választott s a császártól megersített fnök alatt.

Félreértések kikerülése végett megkívánják jegyezni, hogy a

nemzeti fnök alatt nem értenek mást, mint a horvátoknál a bán,

a szerbeknél a vajda és a szászoknál a Comes.

Márczius 12-én egy újabb kérelmet adott be () felségéhez

t^aguna, melyben tiltakozott a.román nemzet nevében a birodalmi

iiunisztériumtól hivatalosan liasznált ..Szászfídd" elnevezés

(íllen, melyet a mán^zius 4-ki alkutiiiáiiN is (»lisinert. .V kérelme-

zk szerint a ..Szászföld" elnevezés annyit Jelent, hogy ezen :i

területen a korábbi slakos, a románság ak'nendeltetik :i késöhii

bevándorolt szászságnak. Aztán történelmi okoskodással igye

kezik bebizonyítani, hogy a románok már a szászok bekíiltözése

elli slakosai voltak a inai Királvföjdnek s iio^v a románokai



— (>(;4 —

jogaiktól csak az i488-ki unió triiim iiatiuniun fosztotta meg, de

ebbe a románok soha sem nyugodtak bele, hanem mindig til-

takoztak. A Szászt'old elnevezés esak növelni fogja az idegenk**-

dést és féllékenykedést e két nemzet között. Ezt esak úgy lehet

•^kerülni, ha Királyföldön lakó románokat politikai és admi-

nisztratív tekintetben kiveszik a szász jurisdikció alól.

Tizenegy nappal késbb, márczius i^^-án egy második

kérelmet a birodalmi összminisztériumhoz adott be ugyan e

tárgyban. E beadványban hivatkozás történik arra, hogy O fel-

sége, Mária Terézia 177('. augusztus H-án keményen megrótta

a szászokat azért, hogy a Királyföldre, mint Szászföldre kizáró-

lagos jogot kezdettek magoknak vindikálni, azután egy 18"20-ból

származó másik királyi rendeletre, mely a többek között határo-

zottan azt mondotta : „Natura fundi regii diversitatem jurium

non admittit." Azonkívül az egyes szász-székekre vonatkozctan

statisztikai adatokkal mutatja ki, hogy a Királyföldön a romá-

nok mintegy 133..SS7 lélekkel múlják felül a szászokat, csak az

ország déli részében s éjszakf»n, Besztercze vidékén még ked-

vezbb a románokra nézve az arány.

Hasonló kérelemmel lépett fel Saguna a szerli vajdaság

kikerítésével kapcsolatosan is három héttel késbb, április 15-én.

Hogy a szerbek a szerb vajdaságba a bánságot is, melynek keleti

részében meglehetsen kompakt tömegben lakik a románság —
bele foglalták, a románokra oly sérehnet alkot, a mely ellenke-

zik a nemzetek egyenjogúságával. A szerbek e lépése nyilván-

való bizonyítéka annak, hogy k a magyarok példájál követve,

uralkodni akarnak a románokon. Tiltakoznak az ellen, hogy a

szerbek a magok külön nemzeti területét kiterjeszszék a romá-

noktól lakott vidékekre is. Kérik, hogy a minisztérium rendelje

el, hogy az egyes nemzetiségi terülelek halárvonalainak meg-

állapítása egy, az illet nemzetek tagjaiból összeállított bizott-

sái!- feladatává tétessék. A mig a bízottság kiküldetnék, a<l(lig

maradjon függben a szeri) vajdaság határainak megállapítása,

különösen a bánságban. IkiÍ SOO.OOO románnal szemben csak

^(HM'KK) szerb lakik.

Kz idben Saguna csakugyan lázas tevékenységei fejtett

ki a román kovtítelések érdekében. Leveleket írt, ínformáczi('»kat
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küldözött minden jelentékenyebb egyéniségnek, a kii-fjl csak

gondolta, hogy tehetnek valamit a románság érdekében. Két

Ízben irt Puchnernek, Hacman bukovinai püspöknek, Urbán
ezredesnek, st Windischgrátz berezegnek, a magyarországi

osztrák császári hadak fparancsnokának is. ^j Figyelemre mél-

tóak levelezései Pop Zenobiussal is, ki Bécsben lakott s megle-

hets összeköttetésekkel is dicsekedhetett. így márczius 12-érl

keltezett levelében arra kéri Pop Zenobiust, hogy keresse fel

Stadion minisztert, kinek felsége véleményadás végett átadta

a románok február 25-iki kérelmét és igyekezzék rábirni a mi-

nisztert, hogy azt kedvez értelemben intézze el. Pop Zenobius

válaszában arról értesíti Sagimát, hogy Stadion oda nyilatkozott,

hogy a kérelemnek els pontját : az összes ausztriai románok
egyesítését nem igen lehet teljesíteni. Sagunát Pop Zenobius e

tudósítása meglehetsen lehangolta : „Nagyságod e tudósítása

— írja válaszában Sagima — keser fájdalmat okozott, mert

erre nem voltam elkészülve. Lehet, hogy ezen a kifejezésen

:

„nem voltam elkészülve", ön csodálkozik, de higyjen nekem,

hogy én magam is csodálkozom és kérdezem : vájjon lehetsé-

ges-e, hogy annak a nemzetnek kívánságait, mel}* kezdettl

fogva századokon keresztül rendületlenül megrizte a fejedelem

iránt való hségét, s a mely fiaival rizteti a birodalom határait

s a mely még azonkívül körülbelül ö sorezredet állít ki s mely

közelebbrl mint — egy ember állott fel és sietett vérét a trónért

patakokban ontani Istenem, ha egyesülhetett saját nemzeti

fnökei alatt a horvát, szerb, magyar és szász, miért ne egyesül-

hetne a román is és miért ne nyerhetne nemzeti fnököt a hatal-

mas Ausztria uralkodása alatt?

Az id telt és pedig gyorsan, de azért a románok a biro-

dalmi kormánytól nem kaplak sennnilele választ. K körülmény

ket újabb és újabb kísérletre ösztönözte. Memorandumot nyúj-

tottak be Jellasicli-iioz is, hivatkozva a románok szoluálataira,

a melyeket a monarchiának mttstani iiché/ helyzetében tettek s

kérték .lellasichot, hogy vesse közbe magát ügyök érdekében,

i^jgy másik kérelmet is Cogiilmaztak bán'» WeldíMi táborszernagy,

Windischgrátz utóda számára, de ezt nem kiüdotték el.

^) IjAbcI h levolctz^si'kcl „Mcinoiialul liii, Sauiinii" 270. 27S. I.
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Mikor kérelmüket a ininisztériiunnál iiietísüri,'elv»\ sem

jutottak semmi eiedményliez, érintkezve a magyarországi szláv

nemzetiségek egynéhány Bécsben élö, többé-kevésbbé jelenté-

keny korifeusával, elhatái'ozták. hogy egy közös Memorandumot

fognak benyújtani a birodalmi minisztériumhoz. A magyar-

országi nemzetiségek szövetségének ez els okirata fbb voná-

feaiban a következket tartahiiazta :

A márcziusi napok eltt az osztrák állam alaj^ja a leudalis-

mus volt. Ez volt alapja a kormánynak a népekhez, az egyes

nemzetiségek és társadalmi osztályok egymáshoz való viszonyá-

nak. Az egyenlség szelleme azonban egyszerre megreiuh'tctte az

összállam e korhadt oszlopait s annak egész épülete megrendült.

Az akkori uralkodónak bölcsesége azonban felismerte, hogy a

kor szellemének megfelel ujabb támasztékokat kell keresni a

monarchia megrendült épületének számára. Ezért kimondotta a

kormány felelsségének elvét. Ez, bár némileg helyreállította a

megrendült egyensúlyt, de a rendes állapot visszatérése e nagy

lökés után még nagyon távol volt. Olaszországban ki1()rt a

hamu alatt szunnyadó tüz : az osztrák németség azon törekvé-

sében, hogy létrehozzon egy ers és egységes Németországot,

hatalmasan kezdette rázni az állam máskülönben sem valami

szilárd kapcsait. A birodalom keleti fele, Magyarország pedig

felhasználva a helyzetet, szétszakította a régi köteléket s egy

kizárólagosan magyai' jelleg Nagy-Magyariái(')l álmodozva,

létre hozta a monarchia egységét feloldó dualismust.

Ekkor Ausztria többi hséges népeinek szívét mély aggo-

dalom tölt()tte el. Kül(')n(")sen az (issz-monarchia szláv és román

fajú népei, e nemzeti tekintetben eddig páiiák, voltak azok, kik

a közös haza kétségbeejt helyzetét leginkább felfogták. H
sziv()kben haraggal s kai'jaikban megfeszült iziuokkal várták a

h szláv népek és a románok a kedvez i)illanatot, hogy orokíill

hségöket kimutatva, a birodalom szétrombolóira rohanhassa-

nak. Igen, készen voltak a harczra, de nem úgy. mint elbb

magáért a harczért, hanem Ausztria egységéért és szabadsá-

gáért. F]zuttal a harczban edzett küzd elre akarta indui a

gyzelem diját s ezért mondotta ki a jóságos Ferdinánd a nem-

zetiségek egvenjogusáü'át s állilotla oda, mint az állami épület-
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nek egyetlen tartósságot igérö alapját. Most már a bii-odalom

szétrombolóinak sorsa meg volt pecsételve. Olaszország a biro-

dalmi egységnek megmentetett. Az osztrák nagy-németeske-

dknek aknái szétromboltattak. Xagy-Magyaria pedig a nyilt

lázadás útjára lépve, oly harczotvív, melynek Ausztriát érdekl
végleges eldlése nem lehet kétséges, ha a nemzetiségek elmé-

letben magasztos egyenjogúsága a gyakorlatban is becsületesen

keresztül vitetik és az ily módon felszabadított nem magyar
nemzetiségeket a dönt küzdelemre bizalommal felhívják s e

harezra kellképen fel is szereUk.

A nagy poUtikai elveket a gyakorlatban minden kivétel

nélkül kell megvalósítani, különben az államban kiegyenlíthe-

tetlen súrlódás és harcz fog uralkodni a szabály és a kivétel

között, a mely csak arra való, hogy az állam erit egy szükség-

telen küzdelemben felemészsze és a népek szívében a jogérzetet

meggyengítse, vagy onnan egészen ki is irtsa. Ilyen általános

elv Ausztriában a nemzetek egyenjogúsága és ez is a fjellem-

vonás, a melyik az új Ausztriát a márgzius elttitl megkülön-

bözteti. Ez örök érvény s egyedül igazságos elvre támaszkodva,

szakadt el a nemes horvát nemzet az osztrákellenes Nagy-
Magyariá-tól és szövetkezve a szerbekkel, síkra lépett akkor,

mikor szégyennek tartatott Ausztriában az osztrák név, az egyen-

jogúságot ígér Ausztriáért, a mely körülmény a románság

szívét, melyet a magyar zsarnokság már majdnem megtört és

az észak-magyarországi tótság lelkét lángra lobbantotta egy

oly harcz érdekében, mely, ha Ausztria jó csillaga is úgy akarta

volna, azt okozta \olna, hogy most Magyarországon nem folyiui

hálioiú

A nem magyar iiciiizetiségek iránt bizalommal iumii visel-

teti") |)olitika azonban máskéj) akarta. A magyarok ellen vezér-

kcdök késedelmeskedése, de 'leg az, hogy bizalmatlankodva a

nemzetiségekkel szemben, azoknak minden szabadabb mozgá-
sát lehet ethínné tették, — nemcsak nem vetette végét a háborn.

nak, hanem a magyarok hatalmát annyira meginivelte, hogy
ma már az állam kénytelen cllcnok iilcurn scüilségliez folya-

modni. Ansztria becsületének emegcsorbnlásáért felelsíik azok.

kik a szerbeknek muüik idején nem adtak elétr seirítséLret. a
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román népet Erdélyben nda dobták, a lázadók kése elé és a

tótokat a magyarismns szenii)ontjából Kossnthlal egy húron

pendül ó -konzervatív érzelmeket hazudó kormánybiztosok

üldözésének és gyanúsításainak kitették.

Az egyenjogúsi'igot alapjává tenni a jovo Ausztriájának,

annyit jelent, mint szakítani végleg a márczius eltti Ausztriá-

ban uralkodott feudalismus elvével. A kett egymást teljesen

kizárja. Az állapot, melybe Ausztria népei leptek, teljesen új és

ennek következtében újaknak kell lenniok azon elveknek is,

melyek ezentúl sorsát irányítják. Ez elveket meghamisítatlauul

kell életbe léjitetni s akkor a viribus unitis igazi jelszóvá lesz

Ausztria népei eltt. A márczius 4-iki alkotmány valóban fel-

adatául tzte ki azt, hogy az egyenjogúság végre hússá és vérré

váljon. Azt akarják, hogy Magyarországon is akként hajtassék

végre ez alkotmány, mint végrehajtatott Ausztriában, mert ez a

közzétett alkotmány szövegébl nem tnik ki világosan, hisz

Erdély, Horvátoiszág és a szerb vajdaság kivételével Magyaior-

szágnak többi részeiben régi alkotnuinya meghagyatik, s így több,

mini öt milliónyi nem magyar nemzetiség, tehát Magyarország

lakosainak többsége, továbbra is meghagyatik a magyarok

ui-alma alatt, világos ellenmondásképen a kimondott eg;\'enjogú-

sággal. Igaz ugyan, hogy a nemzetiségeknek az egyenjogúság

szellemének értelmében olyan intézményeket helyeznek kilá-

tásba Í71. §. I, melyek nemzet iségökel biztosítani ígérik, de azért

ez a kifejezés ,.a uiagyar korona országa" a nem magyar nemze-

tiségeknek : szlávoknak és románoknak kivétele nélkül van

említve az alkotmány szövegében, tehát minden félreértés kike-

rlé.se végett kérik, hogy :

1. A tót né}), nnt önálh'i s .Magyaríától seniini ickinletlten

sem függ korona-tartíjmány kbinösen megendíttessék és a

lehetséghez képest területileg is mentl hamarabb kikerekít-

tes.sék.

1. Hogy a román néi> is elválasztassék Magyariától és

Ausztria tíibbi miuánjaival a román nemzet kifejezés határozott

kitételével egyesillessék egy korona-tartományba.
-'{. Az elvben kimondott szerb vajdaság mentl elbb lerü-

letileL'' is kijeb'dtessék és a horvát országgvlé.seii a vajdaság
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képviselinek egyetértésével kimondott s a hármas királysággal

való politikai összeköttetés lentartásával a korona-tartományok

sorába felvétessék.

Ezen igazságos kívánalmak teljesítésével a császártól

ünnepélyesen adott alkotmányban kimondott nemzeti egyen-

jogúság igéje minden megcsonkítás nélkül való igazsággá lesz.

Azonkívül, e kivánatok teljesítése Ausztria jövjét illeten is

nagy fontossággal bír. A jelenlegi alkotmány szerint minden

egyes nép egyenl joggal bír ugyan, de könnyen úgy lenne

magyarázható, hogy a korona-tartomány jogának kivételével.

Ezt a korona-tartományi jogot meg kell adni a nem magyar
nemzetiségek mindenikének is, mert voltaképen ennek megadá-

sában rejhk mindenik nemzetiség állami elismertetése. Xem
szabad feledni, hogy a tulajdonképen való magyar elem mindig

a legeUenszegülbb és a legmerevebb volt Ausztriával szemben,

így volt Zápolya, Bocskai, Thököly, Rákóczi idejében s így van

most Kossuth idejében s nem tagadliató, hogy egy esetleges

helytelen szervezet esetében jövre is Magyarország lesz az

osztrák birodalom Achilles-sarka. Mert az osztrák állami egy-

séggel teljesen ellentétes ezer évi multat, azok. kik annak el-

nyeit kizárólag élvezték, nem fogják gyorsan feledni s érdekei-

ket nem egykönnyen fogják alárendelni a birodalmi eszmék-

nek. Lázadásokkal, összeesküvésekkel, a nyugtalanság állandó

ébrentartásával alá fogják ásni Ausztria egységét, st a kedvez
körülmények s alkalmas pillanat megérkezése esetén teljesen

tönkre is fogják tenni.

A gondviselés azonban ez ellen a nem magyar nemzetise-

iéi! kben, a melyek elnyomatva a magyaroktól, nem várnak

Mag3^ariától semmi jót, védfalat adott, csakhogy ezt a védfalat

(•zélszeren meg kell ersíteni s a magyarság kezeibl kiragadni,

mert ezzel nemcsak Ausztriát ersítik meg, hanem az eddig

elnyomott nemzeteknek is igazságot fognak szolgáltatni. Isme-

r(!tt's elttünk, lu^gy nóiiányan a szétugrasztott néhai konzer-

vativ párt tagjai közül a sajtóban propagandát igyekeznek

csináhii annak, iiogy a nemzcliségek t'gyt'iijogriságát Magyar-

oiszágon nem lehel keresztül vinni. \\ l'eltogás ellen kötelessé-

günknek ismcM-jük síkra szállani és ráiiuitatni a kövotkezft

dolgokra.
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igaz uííyiiii, liogy a magyarországi lázadás, luiiiláii Euró-

pának majdnem minden részébl anyagi, de fleg szellemi ert

nyert, bizonyos politikai fontosságra tett szert és egy részében

jövend czéljait tekintve, politikai jellegnek is tekinthet, de

fbb eszközeiben, jelenlegi helyzetében és közvetetlen czéljai-

ban és következményeiben magyar-nemzet'. Mondhatni, hogy e

lázadásnak esak segédeszközei és eshotölegos további következ-

ményei csak politikai természetek ; múltja, jelene és közvetlen

jövje tiszta magyár' nemzeti jelleg. A magyar elem kezdette e

lázadást, az folytatja és kifc^jozett ezélja sem egyéb, mint meg-

alapítása egy Ausztriától független, kizárólagosan magyar nem-

zeti monarchiának. E küzdelemben a nemzetiségeket elnyomni

és leigázni igyekez magyarismus harczol kétségbeesetten

Ausztria egyenjogosító és egyenlsít nagy elvével.

Az ó-konzervativ párthoz tartozó magyarok az egyenlség

és egyenjogúság elvét sohasem akarták alkalmazni a nem

magyar nemzetiségekre. „Magyarországon nincs más nemzet,

csak a magyar nemzet," volt harczi kiáltása nem régen a szét-

ugrasztott ó-konzervativ pártnak is épen úgy, mint Kossuthnak.

E kizárólagosan magyar és a nemzetiségeket leigázó elv érde-

kében küzdenek: Kossuth a magyar Alföldön karddal, az úgy-

nevezett ó-konzervativ párt tagjai pedig, mint királyi biztosok

az anti-magyar szellem leverésével, mint publicisták a közvéle-

mény félrevezetésével, mint udvari emberek pedig végre a had-

sereg mveleteinek késedelmeztet megbénításával. Egyszóval,

nyelvvel, tollal, rágalmazással és cselszíivéssel egyaránt oda

hatnak, hogy a magyar nemzetiségek egyenjogúsítása és fel-

szabadítása megakadályoztassék és a magyaroknak márczius

eltti befolyása továbbra is fentartassék.

Ennek a pártnak, mely voltaképen nem is párt, lett volna

még valami értelme a márczius eltti Ausztriában, — de most,

a nemzetiségek egj^enjoguságának elvére alapított Ausztriá-

ban, semmi keresni valója sem lehet, mert hiszen ellensége

annak az elvnek, a melyik most már életelve az egész

államnak. A nii azt az állítást illeti, hogy a nemzeti egyenjogú-

ság elve; Magyarországon nem vihet keresztíil, m:igunk is elis-

nu'íjíik. liitLry az elv kérésziül vitele sok nehézségbe fog ütközni,
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de lehetetlennek tartani egyáltalán nem lehet Minden nagy elv

keresztülvitele az állami életben kétségkivül nehézségekkel

van összekötve, de az igazság, mi az elvben rejlik, az állam

egysége és a különböz nemzetek egymással békességben való

élése megérdemük ezt a kis fáradtságot. Fiat justitia, pereat

raundus ! Nem áz egyoldalú uralkodás, hanem a különböz népek

egyenjogúságának teljes és következetes keresztülvitele Ausztria

nagy feladata. A márczius eltti kormányzati elvekhez való

visszatérés hidja le van rontva. Ausztria a különböz nemzeti-

ségek egyenjogúsága nagy elvének keresztülvitelével együtt

fog fenmaradni vagy bukni

!

E kérelmet a románok nevében csak egyedül Saguna írta

alá. A tótok részérl Kozacsek volt udvari káplán. Hodzsa, Húr-

ban és Stur^ a horvátok részérl pedig Vraniczany Ambrus,

Knkuljevics Iván, Mazuranics és Ojnoics horvátországi reichs-

rathi képviselk. E kérelem tartalmához kevés szavunk van. Új
benne csak a magyar ó-konzervativek ellen való támadás, mely-

bl kitnik, hogy a nemzetiségek korifeusai azt, hogy a biro-

dalmi minisztérium nem volt hajlandó minden kívánságukat

teljesíteni, a magyar ó-konzervativek befolyásának tulajdonítot-

ták. Azt hitték, st az erdélyi románok ezt, mint a deezember

28-iki szebeni román gylés alkalmával láttuk, nyíltan szemére

is vetették a katonai parancsnokoknak, hogy a magyarokat

kímélték, s e kímélet következtében sem a nemzetiségek hadi

vállalatait nem támogatták kellen, sem a hadjáratot nem
vezették elég erélylyel. Attól féltek, hogy az ó-konzervativ párt

tagjainak sikerülni fog mégis valamit Magyarország állami

önállóságának roncsaiból megmenteni a márcziusi alkotmány

kereteiben s késbb, e>etlcges kedvez kíirülniények bekövet-

kezte esetén e roncsokból azt újra rekonstruálni.

Végre július 18-án Bach miniszter aláírásával megkapták

a románok február SH-én benyújtott kérelmükre az összes minisz-

térium nevében a választ is. K miniszteri válasz azt moiulja,

hogy a kérelem benyújtása után jelent meg a márcziusi alkot-

mány, a mely a biro(laU)m különbíiz tartományaiban él romá-

nok jogi li(;lyz(!tének szilárd kiindulási alapot adott. .\ román

iKíUizeliség egy(Mijoguságát a többi nemzetiségekkel ez alkot-



mány kimondotta s egyútliil nemzetiségük kifejldését is bizto-

sította az Piryes koronatartományok határai kíizött. Ez alkotmány

egyes intézkedéseinek életbeléptetésével a kormány épen most

foglalatoskodik s ez intézkedések kell alapot fognak nyújtani

arra. hogy a románok nemzetisége az állami, k()zségi, egyházi és

iskolai életben megtalálja a fejldés feltételeit sjiogy a román-

ságra nézve, a nemzeti egyenjogúság élvezete mentl elbb
ténynyé váljék. A románságnak nincs egyéb feladata, mint a

kormány rendszabályait bizalommal fogadni s a megoldandó

nagy feladatban mértéket-tartó magatartással a kormány segít-

ségére lenni. Azon férfiaknak ]H'dig, kik a románság bizalmát

bírják, nincs más kötelességük, mint népükben mentl jobban

meggyökereztetni azt a meggyzdést, hogy csak a kormány-

hoz való szilárd ragaszkodása lehet egyedüli biztosítéka nemze-

tisége kifejldésének.

Egy szóval, a külön román területrl, korona-tartományról,

nemzeti fnökrl, politikai és nemzeti egységrl szó sem lehet.

Nyugodjanak meg a románok abban, mit nekik a máreziusi alkot-

mány nyujioll s viszonzásul ragaszkodjanak a kormányhoz,

mert ez az szinte ragaszkodás egyetlen és legnagyobb biztosí-

téka nemzetiségök érvényesülésének. Csak hogy Saguna és tár-

sai nem voltak hajlandók megnyugodni a kapott atj^ai j(') taná-

csokban. Július 30-án ujabb kérvényt nyújtottak be a birodalmi

minisztériumhoz, feleletül a kapott válaszra.

Elismerik, hogy a máreziusi alkotmánj^ kérelmük benyúj-

tása óta nagyon lényeges változást okozott, de az is bizonyos

elttük, hogy a románoknak nem adta meg a többi nemzetisé-

gekkel való teljes egyenlséget. E tekintetben hivatkoznak már-

eziusi 2-én és július IS-án felségéhez benyujiott folyamodá-

sukra. A máreziusi alkotmány s azt megelzen O felsége 1848-

deczember 21-rl kibocsátott legfelsbb kézirata biztosította a

.,Szász fükr'-nek kítrona-tartományi jellegét s így ünáll('> politi-

kai individualitását a birodalom keretében, st ez által a 20().00O

fnyi szászsáLíiiak val(')ság()S suprematiát is liiztosított a Király-

földön lak(j 3()Ü.UIX) fnyi románság felett. A birodalmi alkotmány

72. §-a szerb vajdaságot önállósította s annak más korona-tar-

tnmánynyal való egyesítését ké))viselinek tetszésétl teszi
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függvé. A mig ezt a politikai önállóságot a körülbelül 200.0(Xi-

nyi szerbség megkapta, addig a 8 milliót számláló román nem-
zet, mely a birodalom megmentésének érdekében a most folyó

háborúban a legnagyobb áldozatokat hozta, mert hiszen 400-nál

több faluja égett le s 4(3.000-nél több embere pusztult el, nem
nyerhette meg azt a jogot, hogy mint külön korona-tartomány

politikai önállósághoz jusson. A románoknak, kik hségesek
voltak, még azt sem adták meg, mit a lázadó magyarok is

megkaptak.

A bánsági és a Maroson felül lakó románok, miután Erdély-

tl el lesznek újraválasztva, befognak osztatni a magyar korona-

tartományba. E korona-tartomány országgylésének tárgyalási

nyelve a magyar lesz, a mi pedig egyenes ellenmondásban vau
a márcziusi alkotmány alapelvével : a nemzetiségi egyenjogú-

sággal, így tehát ezen a tai-tománygylésen a románságot nem
fogják képviselhetni olyan férfiak, kik az bizalmát teljesen

bírják, mert hiszen képviselk csak azok lehetnek majd, a kik

jól tudnak magyarul s a kik valószmüen e nyelv tudását saját

anyanyelvök elhanyagolásának árán szerezték meg, vagy a

magyar iránt való elszeretetükben egyenesen htlenek is lettek

a románhoz. Eltekintve ettl a nyelvi kérdéstl, a magyai-

korona-tartoniány-gylésen a márcziusi alkotmány értelmében

a románok országos, községi, egyházi és iskolai életében a

dönt súly a magyaroknak jutna, kik most fegyverrel kezökben

adták tanújelét annak, hogy mekkora gylölettel viselkednek a

románok iránt.

A magyarországi részekben, hol a románok j('> m(')duak,

kisebbségök miatt, Erdélyben, hol számuk nagyobb, de szegé-

nyek, a márcziusi alk(jtmány álüil feltételül tzött aránytalanul

magas cenzus jiatt nem fog érvényesülhetni a románság nem-
zeti egyenjogúsága vagy soha, vagy pedig csak beláthatatlan

messziségü idk múlva.

Az itl felliozolt körülmények és okok meggyzhették a

minisztériumol, hogy a román nemzet még nagyon távol van

attí'd, hogy ugyanazon jogokat élvezze, nnt azok a nemzetek,

a nielyíík egy egészszé egyesülve, a márczius 4-ki birodalmi

alkotmány által jogot nyertek ana. hogy nemzeti ügyeiket
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külíui iioinzoti í?yííló.sökt»n inlrzhcssók másokimk iniiidcii IxíIo-

lyása nélkül, vairv a nélkül, hogy o befolyás rajok nézve káros

k'liotne. Viláííos teliál, hogy a román nemzet a teljes nemzeti

egyenjogúsággal nem dicsekedhetik, s hogy ez id szerinl nem
alkalmazhatók rá az igazságügyminiszter leiratában említett

rlönyei a teljes egyenlfí érvényesülésnek. Kérik tehát az (issz-

minisztériumot újra, hogy a február 2ö-én, raárezius IJ-én és

Július IS-án () felségéhez benyujldtt kéreliiuiket az ííímzság, és

a román nemzet általánosan elismert érdemeinek érlelmében

kegyeskedjék megfontolni és elintézni.

K nagyobb szabású |)olitikai akczii'tk ideje alatt Sagnna

még ráért a gör. kel. románság egyházi érdekeinek védelmezé-

sére is. így július iHI-án kérelmet nyújtott be a vallás- és kítz-

oktatásügyi miniszterhez azért, hogy a verseczi gör. kel. jHis])()k-

séget, mely Popovic-s István halálával üresedésbejött, ideiglene-

sen addig is, míg e püspok.ség szabályszeren i)etölthetö lesz.

bízza egy megbizható román egyénnek. Popescunak administ-

i-áeziójára és hogy az elhunyt püspíik hagvatéka ne küldessék be

a karlóc-zai nemzeti pénztárba, hanem önállóan kezeltessék.

Azonkívül hivassék össze mentl hamarabb egy kongre.sszus

azért, hogy a gör. kel. rom:'mság magát egyházilag kifejezett

kívánságához képest konstitnálhassa.

A gyorsan haladó események azonban egyre ujabb mei:

ujabb helyzetet teremtettek úgy annyira, hogy az, a mit Saguiui

és társai ma kértek, holnap már túlhaladott állásjjont lett. A
széles alapon s nagy buzg<')sággal megindított és folytatott

akeziónak nem lett semmi eredménye ez id szerint, mikor a

döntés a fegyverek feladata volt. azért a kéi-elmezések, alkudo-

zások és tervezgetések koiéböl teljünk vissz:i az erdélyi csata-

térre, hol igen fontos és nevezetes események történtek Satruna

elutazása r)lM.
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Axente a „tettek embere".

Bem uevezetenebb haditettei Kolozsvár visszafoglakUától az I84tí-ki év végéiif.

Czecz megszállja Tordát. A román prefektek akczióba lépnek. Popovics alpre-

fekt megfiarczolja Szászvárost. Enged elpusztítását a közvéleméng Axente-nek

tuladonitja. Enged elpusztulása Axente eladása szerint. Axente prefekti jelen-

tése. Önvédelme. Ellenmondások Axente e kétféle eladásában. Ez ellenmondá-

sok miatt Axente ez eladását nem lehet megbizhatú forrásúi használni. Enged

l>usztuhísának maggar töiiénetiri. Enged elpusztulásának elzméngel. Axeutr

levelet küld Engedre. Hoggan történt Enged megtámadása. Salca tribun viselt

dolgai. Igaz-e, hogy Engedet Axente tábora ggujtotta fel? Bebizangitása e

kérdésnek. Igaz-e, hogg Enged eljnisztitását a román prefektek már elre elha-

tározták'^ Enged pusztulásának hire megérkezik Tnrdára. Kísérletek az enge-

diek megmentése érdekében. A tövisiek magatartása. Szuini huszárszázailos

magaviselete és ngilatkozata. I'uehner hivatalos átinda Enged jnisztuldsa tár-

ggában. Axente emberei Enged elpusztítása után is folgtatják véres munkájo-

kat. A nagylaki, harii és horos-bencdeki vérfürdk, .l.renie a ^tettek emben-.

Bem tábornok, mint már emiitettük, kiiráesony ulsö napján

vímult be Kolozsvárra. Az elle menekül W'ardener tábornak

egyelre Enyedre vonult vissza: Urbán ezredes értesülvón

Kolozsvár elfoglalásáról, még az nap este átkelt Apahidánál a

Szamoson és gyorsan Bethlenbe huz(')dott. Bem sem vesztegelt

sokáig Kolozsvárott, hanem gyorsan Urbán után nyomult s már

de(;zember 2í)-én meg is támadta Bethlennél és egy röviil, de

heves (tsatál)an megverve, visszanyomta egész Beszterczéig, hol

kél nappal késöhli ujia megverte és négy nap uudva Borgó-

Tihuczánál kikergette az országból. Beui rrbáu kikergetése után

Maros-N'ásárhelyre ment, hogy ósszekotlelésbi" helyezve magát

a székelyekkel, azoknak haderejét magával egyesítse, s onnan

sikeriilt táiiiadásl iutéz/.eii aztán Szeben ellen. Mii: l^em Krdély
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<''szak-iiyu,ir;iti félben diadalt diadalra aratóit, addiu a Maros és

a Küküllo intMitén reiidkivül iryászos »''s véres eseinéiiyck foly-

taik le.

Czecz ezredes csapatja Tordái^ iiyomull elöie azért, hogy

mjigát az aranyos-széki székelységgel összeköttetési )e helyezze.

A Torda, Medgj'es, Szeben és Déva között elterül vidék, miután

IMu'hnera rendes es. kir. csapatokat a Maros- \'ásárhely fell

támadó Bem ellen a medgyes-scgesvári vonalra igy(>kezett köz-

pontosítani, a román prefektek és tribünök hatalmába esett, kik

nem is haboztak a kedvez alkalmat felhasználni arra, hogj"

november hó végén beszüntetett harcziasakcziójiikat a magyar-

ság ellen, újra megindítsák. A támadást l'opovics szászsebes-

vidéki alprefekt kezdette meg, ki január Ö-én nagy számú tábo-

rával egyenesen Szászvárosra rontott, itt, a hol szász közigaz-

gatás volt s a hol a magyarság kezében nem hogy fegyver,

hanem jóformán pálcza sem volt, azzal kezdette, hogy tábora

számára a városra záros határid alatt befizetend hadisarczot

vetett ki s a míg e sarczot megfizeti a város, addig azt követelte

— küldjön elbbkel polgárai közül 12 kezest. Kirchner király-

bíró a kezesek adását kereken megtagadta, de félve az oláh

tábor fenyegetéseitl, hozzá kezdett a hadisarcz felhajtásához s

itt els sorban a vidékrl ide menekült nemesség zsebét vették

igénybe. Az Algyógyról beköltözött Kun Farkas egymaga
l'OOO forintot fizetett e hadisarczhoz. l'opovics még csak ÍKXKI

forintot vágott zsebre, mikor Szebent aKirchnertl küldött futár

informálta Popovics garázdákodásairól s a fhadparancsnokság

INipovicsot Szebenbe rendelte, tle a pénzt elvette és a prefekt-

ségrl elmozdította.

A mi azonban Szászvároson történt, az csak szelid lirai

nyitány volt ahoz, a minek három nap])al késbb Nagy-Knyed
lett színhelye. A közhit szerint Enyed elpusztításának hse
Axente Sevér volt. Ill és méltán3'os, hogy elször t magát

hallgassuk meg a ickiiilctltcii. hogy miként eseti iiieír e város

elpusztulása y

..I)cczember L*7-én — irja jelentésében Axenle ') — Kemer

') Ddiif i-iijiortiiri (li- ali' arclidMi iin'l'i'cli <lc Ic^iimii lonmnesci.

sibiiu. 1K84. :{<;. I.
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eredestl azt a rendeletet vettem, hogy küldjek Enyedre 1000 va-

dászt és hogy lándzsásaünmal hiizassak elrsi kordont Tompa-
házától egészen Xagy-Lakig. Személyesen siettem Enyedre.

hogy fehólágosítsam arról, hogy 1000 vadászt küldeni egyálta-

lán nincs módomban, és hogy azt sem látom át, miként lehessen

ott lándzsásokkal elrsi kordont vonni, hol a lfegyver feltétle-

nül szükséges i Az ezredes igazat adott nekem és nem is köve-

telte tlem többé az KXK) vadászt, csupán csak azt tette köteles-

ségemmé, hogy állítsak ki elrsöket s idrl-idre küldjek

Kolozsvár felé kémszemlészeket. Röviddel ezután a császári

hadsereg odahag\'ta Enyedet és visszavoniüt Gyidafehérvárra.

"

..Az emberek, kiket a háború hosszas fáradalmai s az sz
elejétl kezdA e a folytonos ide-oda utazás a táborba kifárasztott

s a kik nem is voltak télire szükséges dolgokkal ellátva, s kiket

nagyon lehangolt erejöknek folytonosan czél és haszon nélkül

való igénybevétele, fleg pecüg a császári csapatoknak (iyula-

fehérvárig való váratlan visszavonulása, — nem akartak már
többé szívesen menni a táborba. Mindamellett mégis rendelete t

kaptam a Medgyesen lev parancsnokságtól, hogy elbeni állá-

saimat újra foglaljam el és neki küldjek szakadatlan tájékozta-

tásokat az ellenséges csapatok mozdiatairól. Tehát újra kénysze-

rítve voltam, hogy a paraszt népet fegyver alá hívjam egy szi-

gorú proklamáczíóval. Ennek következtében aztán a szegény

nép nagyobb számmal össze is gylt Csombordra és kisebb

csapatokban Tompaházára, Szt. -Királyra, l'j várra és Nagylakra.

1841). január 5-én Balásfalváról Csombordra mentem s e pontok

mindenikére egy-egy tribünt küldöttem, hogy kiállítsák az el-
rsöket. Losenau ezredes is odajíilt a maga dandárával és a mi

hátunk megett, Bocsárd köz.ségben ers állást f(»íilalt. Tribunjaim.

(íermanu és I)esianu számos néppel Vtadutiu Miklós mezö.ségi

prefekt vezényletíj alatt Czintosnál foglaltak állást. Ezekkel én

<>sszekot1etésben állottam."

...huuiár 8-án azt aliirt kaptam, hogy Knyrdre a mull éjjel

magyarok érkeztek. Hogy az ilyen fajtájú hírek uc terjedjenek

el s liíjgy magam is meggy/djciu a \ ahVságról, roglíin Ion a.s

jári'okct s késöld) egy nagvol))) számú gyalog csapatul kíUiloi-

Icui Knycdic. a Iiomí a/.t is uu'girlam, lit»ií\ készitscuck eló
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szálliísT és ('lelmi sztM-eket 100(> vadász és ö()(H) lándzsás számára.

Az elre küldíitt csapatnak rendelete volt arra is. hoíiy házkutu-

t4Í8okat is tartson. K csapat és parancsnoka Negu centurio azt a

hirt hozták, hoíjy a magyar csapat még nem érkezett Enyedre,

de a lakosok minden perczben várják, st a vérmesebhek ebben

a reményben már Kossiitli-kalapokat és uiiió-knkánlákat is

kezdettek hordani shogy íizok, kik a rmnánok közeledtére annak

idején, mint nemzetreik vauy hnn védek Tordára menekültek,

hazatértek, de fegyver nélkül."

..Tehát, hogy elvágjam az enyediek és a tordaiak között

az érintkezést, miután a föhadparancsnokságtól vett szigorú \ita-

sítások szerint ez a közlekedés magára a gyulafehérvári erdre

is nagyon veszedelmes lehet, valamint 'Losenau esapatjaira is,

azonnal rendeletet adtam egy csapat lándzsásnak, hogy Nikulicza

János és Spalnaceami oenturiok parancsnoksága alatt menjen

ár a Maroson és rizze az orszáirútat mindkét oldalon Enyedtl

Felvinczig s ha akárkit is találnak az úton, azt az(»unal liozzák

elém. Csakhamar visszatért Spalnaceanu centurio e rendeletem

k()vetkeztében 7 emberrel és 14 lölegyverrel és jelentették, hogy

az út két oldalán i)atrolirozva. csakhamar tr)bb, Tordáról jöv
szekérrel találkoztak s mikor hall! szóval e szekereket raeg

akarták állitani, puskalövésekkel feleltek a'szekerekrl. A szeke-

rek közül egyet elfogtak s azokat az embereket, a kik ellensze-

ijíiltek, megölték, a többi tiz szekér elmenekült Kiiyed felé, de

Nikulicza prefekt zbe vette ket. Eközben egyik ordonánczunk

jelentette, hogy Enyed fell égést látott. Ez kozülbelül esti S

órakor volt s én Salca Simon tribünt löO vadászszal i-ogtön

F]nyedre küldöttem, hogy nézze mejr: nü (»kozta Euyeden a

tüzet s ekközben riadót verettem. Salca vi.sszatérve, jelentette,

hogy a Tordáról szekéren érkezett magyarok a mi embereinkre

lttek a házakból és a kerítések inrigl s mii; itt elzték a iinein-

ket, addig a mieink más oldalon benyomulva a városba, egy

szalmakazalt és három kunyhót felgyújtottak."

...Miután visszaküldöttem l']nyedi'e Salca Irihiuil azzal az

ut^isitiissal, hogy segítsen a tüzet eloltani teljes erejébl és fogja

(d a büníisíiket. írtam Losenau ezredesnek is. a kinek dandára

Hocsárdoii \ (»ll s kériem. hogv kíildjf'U kalnnai seiritségel részint
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azért, nehogy valami ellenséges lovasság elvágja utamat, részint

azért, hogy magam is Enyedre mehessek, hogy embereimnek

ott segítséget adhassak. Ellenkez esetben, engedje meg, hogy

visszavonulhassak Balázsi'alvára. Az ezredes azt felelte, hogy

nem adhat egyetlen embert sem s hogy maradjak Csombordon,

ha pedig valami nagyobb ellenséges csapat támadna meg, vonul-

jak vissza hozzá Bocsárdra. Éjfél felé Enyed minden oldalról

lángba borúltnak látszott s tribunjaim jelentették, hogy nem
birják megfékezni a szörny elemet. Ez a teljes igazság Enyed
leégését illeten. Ez a város Losenau ezredes közönyössége

miatt égett le, aki csak 1' ^ órányira volt az ég várostól s

nagyon könnyen segíthetett volna s legalább is megakadályoz-

hatta volna a tz tovább terjedését."

E jelentés szerint Axente Enyed felégetésébeii ártatlan,

niíjit a ma született gyermek. Egy elrsi összetzés alatt a

románok felgyújtanak a város végén egy szalmakazalt és

három viskót. Ebbl tz támad. Axente elküldi tribunjait, hogy
oltsák el a tzet, de ezek a legjobb akarat mellett sem bírnak a

szörny elemekkel. Maga is szívesen memie az enyedi tüzet

oltani, de nem teheti, mert attól kell tartani, hogy a gonosz

ellenség, míg Enyeden a tzoltó nemes hivatását gyakorolja,

rátör esombordi táborára és árttitlan lándz.síísaít egy szálig leka-

szabolja. A szívtelen Losenau közelebb van Enyedhez, mint ,
de Enyed megmentésére niéí: csak kis ujját sem mozdította,

liolott erre (jly szivrehatcJan kérte. Enyed tdpusztulásának oka
tehát .senki más, mint Losenau ezredes, a ki résztvétlenül nézte
iiiiiit lí'sz (' véletlenül kigyuladt váms a pusztító lángok

niaitaléka.

Axente e jelentést lS4y. végén irta. Negyvennyolcz évvel

késbb a több oldalról jiiv támadás ellen magát védelmezve,

úji-a fojílalkozik Nagy-Enyed eljMisz1\dásával, s fkkor a kovet-

kezkrt Írja : ')

...laiiuár 6-án \'ever századoslc')! Medifvesröl iizt a rende-

l«;l»'l kaptam, hogy ("tsszes embereimmel azojmal nn-njek és

sxálljaiii nií'g a .\hiros balpartját hoss/,;iban .Mdiálczralválól

'i J{isjMiii> hl .1 .iiiii .N/'jLrru" Uiahiiv. lS}t7.
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liadiiótiij"- Miután líah'islálvn kDiiiyi' kórul <isszeliívtain einburei-

met, január S-án Pótorfalván át Csombordra mentem, a hol fel-

adatom volt cmberoimt't szétosztani és a Marosvonalon elkül-

deni M etrészen I'jváriff és lo Kapudiíí. A mondott helyre érkez-

tem és pedig minteíTV iH) fokos liidegben s azt gondolván, hogy

azt a f)<H)0 embert, a kikkel mentem, nem tudom elszállásolni a

maros-parti 2—3 faluba, s hogy meg ne fagyjanak, Neagoi János

és Hulea.lános kapitányokat Enyedre küldöttem, hogy értekezve

a város bi rajával. (iOOO ember számára rendeljenek szállást és

élebni szereket, hogv aztán másod naj) onnan rendelkezliessem

a Maros parijának inegszáUása tárgyában. De Enyed végzete

lágy akarta, hogy Magyar Beczénél lovam, a melyiket lovagoltam,

velem együtt leessék s én kifíczamítsain balláhamat. K pillanat-

ban nem éreztem valami nagy fájdalmat, de mikor újra lóra

ültem s tovább haladtam, elkezdeti nyilallani s iszonyú fájdal-

mat éreztem."

..Látva, hogy J— 8 najiig vesztegelnem kell, mert se nem
járhatok, se lóra nem ülhetek, azonnal írtam Enyed birájának,

hogy ne várjanak, mert az este nem fogunk Enyedre menni.

Mikor Csombordra érkeztem, jóeskán beesteledett s embereim

elszállásolását l*i'oe(ij)iu .lános vadászka])itányra és Maior -lános

tribunra bíztam. Engemet pedig a falu bírája a református pap

házába vezet(*tt. ki még novemberben elszaladt Kemény István

báróval Kolozsvárra. Beszállásolva a papné meleg lakásába,

mert a papné nem menekült el férjével, mihelyt levetkeztem,

levetvén nadrágomat is, lábamat egy hideg \ izes edénybe tet-

tem, hogy csillapítsa fájdalmaimat. Ebbl a házb(')l három napiuf

nem jöttem ki, mikor lóra ültem, még mindig fájt, de én l'jvárra

mentem, ahonnan egy század honvéd elzte a mi embereinket."

Axente azt írja krmyvében. hogv a most idézetteket adta

l<S52-ben Wagner Kamill hadbin'i elölt is jegyzkönyvre, mikor

Kab(»s Zsuzsáimának () felségéhez beadott panasza következté-

ben Enyed el])nszlítMsa tárgvában kihallLratták. Mind a két idé-

zett részlel tehát iliteles és hivattdos jelleg vallomása .\\eiite-

nek, azért formailag igazságukhoz semmi kétséü sem férhet.

Bizonyos í'llenmondásokat azoid)an e két formailag (egyaránt

hiteles nvilatkozatban lehetetlen nem konstatálni. ;i mi .\xenle
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Enyed elpusztítására vonatkozó tudósításainak a tényeknek

megfelel igazságát nagyon gyanússá, st kétségessé teszi.

Axente prefecti jelentésében egy szóval sem emlékezik

arról, hogy lábát kifiezamította. Wagner hadbíró eltt tett vallo-

másának pedig ez a sarkpontja. Prefecti jelentésében azt mondja,

hog^' már jannárius 5-én Csombordra érkezett : vallomásában

pedig úgy nyilatkozott, hogy január 8-án este felé. Prefecti

Jelentésében azt mondja, hogy Enyeden 5—ÓOOO emberre ren-

delt szállást. Vallomásában azt mondja, hogy miután nem tudta

6000 emberét a marosparti 2—3 faluban elszállásolni, azért

akarta Eiiyedet is igénybe venni. 1897-ben megjelent önvédel-

mében, M miután e 6000 ember közül csak mintegy ±2CKl embe-

rérl tudja kimutatni, hogy Enyed elpusztításában nem vehettek

részt, tagadja, hogy neki tényleg 6000 embere lett volna s azt

mondja, hogy Enyedre csak azért írta, hogy 6CKX) emberrel fog

odamenni, hogy az enyediekel megijeszsze, de tényleg nem volt

neki 6000 embere. Ha ez igaz, akkor miért nem vallott így Wag-
ner Kamill eltt is lS2-ben? Egyszeren azéri, mert akkor nem
kívánta senki tle, hogy mutassa ki, Imgy összes emberei hol

voltak Enyed felégetésének idején ?

Axente azt mondja, hogy nem az tábora pusztította el

Enyedet. De hát akkor ki tette, mert hiszen csak nem tulajdo-

níthatjuk az egész katasztrófát véletlen tüzveszedelemnek. mint

azt prefecti. jelentésében látszik feltüntetni, mert ha a tzvész

akkora mérték ])usztítása lehetséges is lett volna, ki verte

agyon Knyed lakosainak egy részét s kik ral toltak és fosztogat-

tak az ég városban V Axente elég találékony és megfelel erre

is. Azt mondja, hogy Knyed kornyékén, illetleg Torda és Kiiyed

között le egészen Tövisig mintegy 3— 40(1 nnden nemzetiség

gonosztev csavargott s a véletlenségbl kigyuladt Knyedet

azok pusztították el és rabolták ki. ..Enyed felgyujtói azok a

román, magyar, czigány és kevés szánni szász tolvajok voltak,

kik a szá.sz.sel)esi nemzetrök és (íratze cs. kir. százados térpa-

rancsnok felvigyázata al(')l megszökve, undeu oldalról rátörtek

Nagy-Enyedre azoii 15 400 menekíil<'i\ el egyelemlieii. kik az

'( l{<'S|.iiiis l;i ..('ail.M Nt'-nTíi- 'i'.l.'i -".«> I.
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akaszl(')ta1('>l s ;i mciriiondolallaii aristokmták t'>s inimlcnt'óle l)ir-

tukosok bítszujátúl tV'lve, zen a vidéken csavaroglak."

Jly módon vódelmozi masrát A xente l{-!97-bpn kiadott 853
lajnivi itMJedolmii k("inyvt''bfMi, melyben |)()zitiv biz()nyít('» adat

m1íí,ms van s mely nem eíívéb, mint nagy részében Szilágyi Far-

kas ..yagy-Enyed pusztulása W49-ben" ezimíi könyvének tar-

talmi ismétlést", nem annyira tényeken alapub'i adatok felsorolá-

sával, mint inkább szófaesarásokkal és álokoskodással kisértve

meg annak czáfolatát. Axente könyvének egj'szer elolvasása is

meggyzhet minilenkit, még a ki esak felületesen is tannlmá-

nyozta Enyed elpiisztnh'isának gyászos történetét, hogy az for-

rásnl vagy segédeszközül az igazság kideríb'sére egyáltalán nem
liasználható s azért más komolyabb és hitelesebb források alap-

ján kísértjük meg Knyed pnsztniásának történetét elbeszélni s

annak megállapításait, hogv mennyiben lehet ezért Axentet

felelssé tenni 'f

Knyed pnsz1ul;'isávai több magvai- ír(') foglalkozóit. így, id-
rendre els Kemén//{ i;ibor báró bs68-ban megjelent ..Nagy-Eni/ed

lís vidékének veszedelme lf<48—4U-hen" czim könyve. 1 legrész-

letesebb és adatokban legbvebb Szilágyi Farkas ..Nagy-Enyed

jmsztulása 1<S4U-ben" czimü müve. Fnyed e kataszlr<'> iáját rövi-

debben és tömörebben nu-yancsak e szerz „Alsófehér-cármegye
184S 4U-ben"' czinní adatokban rendkívül gazdag és becses

monograi)hiájának l'l'S- i'^T. lapjain is elbeszéli. F müvek alaj)-

ján, de az ide vonal koz('t osszt^s magyar, roniiin és német nyelv
források tekintetbe vételével, a kiszabott tér szkéhez képest a
k(')vet kezükben •isszefoírlalva. igvekezüid< elbeszélin Nagv-Knyed
iryá.szos pnsztniásának történetéi.

I)eczember81-én\Vardener tál)ornok Knyed paranesnokává.

ííralze százados helyett a mnzsinai román tábor prefectjél, l*ro-

dant nevezte ki ; Trodan még az nap éjjel Fnyedre jött táborá-

b('»l. Másnap reggel a még Fnyeden idz császári katonsiság,

mintegy V.) tekintélyesebb enyedi ])olgárt elfogott és mindjárt

az naf) déleltt elvittcí magával Nagy-Szebcn felé. A császári

csaj)atok elvonnlása ntán Knyed teljesen l'iodán kezeibe került,

S Ki'simnsiil la ..( 'jutfii Nc'-ay^iii" WAU. 1.
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a ki egy pár száz emberével azormal meg is szállotta. (Jrséget

állított a városból kivezet utezák végeire és szigorúan meg-

hagyta, hogy »*ngedelme nélkül a várost senki el ne hagyja.

A városi elöljáróságot magához rendelte és leikökre kötötte,

hogy a császár iránt való hségben ne csakk maradjanak meg.

hanem igyekezzenek a várost is megtartani. Ez esetben nem
lesz senkinek semmi bántódása. Ellenkez esetben azonban

semmirl sem állhat jót.

Prodán meglehetsen komolyan vette igéretét s bár lánd-

zsás rcsapatai úgy nappal, mint éjjel idnként l)ejárták a város

utczáit, nem lett senkinek semmi bántódása. Egy pár nap múlva

azonban vészhirek kezdettek kerengeni. Elbb csak imitt, amott

suttogták, késbb több oldalról hallatszó hirré vált, hogy az

Enyed körül fekv román táborok i-á fognak törni a városra és

azt úgy elpusztítják, hogy benne k krivön nem marad. A mino-

rita zárda fnöke, Mskóczy, ki e nehéz napokban Enyeden nem
utols(') szerepet játszott, jegyzeteiben azt mondja, hogy e hú-ek

keletkezése idején egy Pajusnn Vaszi nev oláh-lapádi román
felkereste Enyeden régi ismersét. Hutyka József iparost és azt

mondotta neki. hogy meneküljenek, mert Axentetöl parancsuk

van a várost elpusztítani. Január 8-án Vadadiné kapott Incze

Mihály kamarai forvostól egy levelel, melyben ez (iyulafehér-

várról figyelmezteti, hogy Enyedrl meneküljön niin<len ánm,

mert a város elpusztítása el van határozva s a i)nsztítás egy pár

naj» nndva be is fog k(')vetkezni. ')

Mikor ezek a híresztelések gyakoribbakká lellek, \ iskóczy

minorita házfnök és dr, \'izi egyenesen meg is kérdezték

I'rodánt, hogy igazak-e e hirekV Prodán a leghatározottabban

biztosította a kérdezösködket s általok az aggó(l('» i)olgárs;igol,

liogy a szárnyra kapott hirek teljesen hazngok. .\ polgárságot

l'rodán e kijelentései nem tudták nu'gnyugtatni. A városi tanács

tagjai és a polgárok értelmescbbjei beható megbeszélés után

abban állapodtak nicu', hogy menjen egy küldöttség 'i'ordáni s

kérje fel az olt ;'illoniáso/,('» honvédség parancsnokát, hogy En\»'

(Ifi iiicnlst' jel. Azonkívül.;! ki Iclicttc. cliufncküll l'Jiycdrl. A

',^ Szihít/yi FaiLíts : Knycd |nis/liiliisa .Ti 1.
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k'tréidekesebb és a legfigyeleini-cmóltóbl) jelenséiíckluv. tartozik

azonban az, houy l'rudán, a ki, niikur január 1-én átvette a

térparanesnokságot, szigorúau megtiltotta az lOnyedroi val(')

távozást, most senkit sem akadályozott meg a nienekiilésben.

( Va'cz ezredes válaszában kijelentette, hogy nagyon sajnálja,

de nem tehet semmit, mert Bemtl szigorú parancsa van, hogy
Tíirdáról, mig tle rendeletet nem kap, ne mozduljon sehová. A
küldöttség ebbe nem nyugodott bele, hanem iíj. báró Kemény
István utján Beöthy kormánybiztoshoz fordult. Atordai küldött-

ségbl Enyedie csak ketten tértek vissza, a kik megvitték a

szomorú hirt, hogy ne várják a felment magyar csapatokat. A
szomorú hir rendkívül leverén hatott az egész városra, a mely

most a katasztrófát kikerülhetetlennek tartotta.

A Tordán idz enyedi menekültek, értesülvén (/zecz ezre-

des lesújtó válaszáról, elhatározták, hogy magok kisértik meg
Enyednek az önvédelemre némi segítségei nyújtani. Januárius

7-én mintegy 20— /ÍO enyedi férfi ("isszeszedelt valami 70— S()

drb lfegyvert és szekerekre ülve, elindultak Nagy-Enyed felé.

Miután az enyediek az sz óta le voltak fegyverezve, teljesen

fegyvertelenül állottak az ket kíirnyez veszedelemben. Azok.

kik e kisérletre magokat elszánták, úgy gondolkoztak, hogy ha

sikerül 70—80 lfegyvert Enyedre becsempészniök, ezzel némi-

leg lehetvé teszik, hogy a teljesen magára hagyott város a

végs szükségben legalább védelmét megkísérthesse, (^zéljok

azonban nem sikerült, mert Miriszb) táján találkoztak Axente

elrseivel, a kik ket, mint azt Axente elbeszélésébl is láttuk,

megtámadták s részint elfogták, részint pedig visszakergették

Tordára.

Axente, a mini láttuk, prefecti jelentésében azt állította,

hogy Eny(íd ez eli-si összeütközés alkalmával gyuladt ki. Igen.

de ez összeütközés január 7-én történt, Enyed pedig jaiuuu-

ÍJ-ére virradó éjjelen égett le. Tehát Axente védelmében ez a

pont sem felel meg az igazi valóságnak.

Az enyediek rémülete másnap, január S-án hágott tet-

pontra, mikor Axente levele, melyben (>(XX) embere számára

.szállást és élelmet kér, nemcsak megérkezett a város elljárósá-

irához, hanem e levéllel egvíilt .\x(Mite kél kapitánya, Neafjoi



— ()85 —

János és Hulea János is valami 20 fegyveres román kíséretében

Enyedre jöttek, hogy az elszállásolás elmunkálatait végrehajt-

sák. Meg volt mindenki gyzdve, hogy Axente táborának

Enyedre való beszállásolása egyenl a város teljes kii-ablásával.

Mihelyt a beszállásolás hire elterjedt, a polgárság azonnal nagy

tömegekben gylt a városháza eltt lev térre, hogj' a teendk-

ben megállapodjanak. Abban állapodtak meg, hogy megkísértik

a Torda felé való tömeges menekülést. Viskóczy minorita házf-

nök beszédet tartott erre az összegyültekhez s arra kérte ket,

hogy maradjanak tzhelyeiknél, mert itt mégis a legbiztosabb.

Déleltt 9 órakor lóháton a muzsinai táborból a városba érkezett,

mint a mióta térparancsnok lett mindig, Prodán is. A városi

tanács azonnal hozzá sietett s eladva a történteket, kérte, hogy

hasson oda Axente-nél, hogy ne jöjjön seregével a városba.

Prodán végig hallgatta a városi tanács eladását s azután nyu-

godt hangon kijelentette, hogy a polgárságnak nincs oka semmi

aggodalomra, mert Enyed az hatáskörébe tartozik s oda nem

is fog beereszteni semmiféle román tábort. Enyednek ez id sze-

rint a fparancsnoka s neki egyenesen érdekében is áll Enyed.

jóléte, mert a havasi vidéknek, mely alája tartozik, lakossága e

városban adja el készítményeit s ugyanitt szerzi be szükségle-

teit. Enyednek nincs semmi nagy katonai bne. A maga részé-

rl úgy fog vigyázni Enyedre, mint saját szeme világára. Legye-

nek tehát nyugodtan !
^)

Horváth István fjegyz és Hank fbii('» délután 3—4 óra

között kimentek a város végére mégis, hogy ott fogadják a bevo-

nul(') Axentét és táborát. Axente azonban nem jött, hanem l>

(')rakor egy irónnal ii-ott levelet küldött, melyben tudtára adja a

városnak, hogy dOOO fnyi hada most nem megy Knyedre, hanem

a k()Z(!| fekv falvakban marad s azért ne várják. E.stc felé Pro-

dán is bevonult törzskarával lényedre. Hank fbiró Axente leve-

lének vétfile után a városi iiegyedmesterek utján azonnal értesí-

tette a polgársáiíol arr(')l, luigv .\xeii1e nem fog a városba jituiii

sigyhiil iiiiiidciiki iiyiiL;n(haii iiiaradhal. rrodjiiit és kisérfiil a

városi laiiács ci^y Kris;iii ii('\íi roiiKiii s/.iirmax.:'isu kovács inestcr

') Sziláiini h'ítrlius : .MsulVIu'-i' váruH'nyt' ISIS -}ít ln'ii. '_'.'!'_' I.
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liikásáii vacsomval veiulópcltc nle^^ l'iodán, ki szeinlanuk álli-

tásíi szerint az egész idö alatt reltünöeu lehangolt és szomorú

volt, mihelyt Knyedre érkezett, azonnal egy tekintélyesebi)

számú lfegyverekkel ellátott csapatot állított ki a f'sombord

felé viv Szent király-uteza végére, hogy senkit se ereszszen be a

városba. Nyi»lez óra tájban a 8zentkirály-uteza vége felöl nauv

zaj és puskatüzelés hallatszott. Az Axentetl küld('>tt Salca embe-

reit kergette vissza ekkor Knyed végébl Prodan kiállitott ör-

csapata. Axente prefecti jelentésében azt mondotta, hogy ö

Saleat Nagy-Enyedrc azért küldötte, hogy megnézze, mi oklx'il

támadt a tz, melyrl neki emberei Jelentést tettek '? Salca tribun

visszatérve, azt jelentette, hogy a tüzúgy támadt, liogyaTordá-

ról jöv szekereket Nikulicza tribun emberei egész Knyediur

zték, a hol ezek Xikuliczát lövésekkel fogadták és Nikulicza

emberei ez alkalonnnal felgyújtottak a vái'os végén egy széna-

kazalt és három viskót. Igen, de Nikulicza emberei a Tordáiv')!

jöv szekerekkel az elz nai)on ütköztek ()ssze és aztán lénye-

den atüz nem is este 8 órakor ütött ki, hanem késbb. N'iskóczy

és Hank fbíró I'rodántól a vacsoráról este 10 órakor távoztak,

de még semmi tüzet sem vettek észre Knyeden. Ily kevés tény-

leges igazság van tehát Axente védekezésének hai-madik tárgyi

állításában is.

Kste S órától, Salca tribun visszaüzetésétl Knyeden este

1 1 (')ra feléig teljes csendesség volt. Zajnak vagy égésnek semmi
nyoma. A minoriták kolostorában lOnyed értelmiségébl nagyon

sokan kerestek menedéket ez éjjel. Számuk oly nagy volt, hogy

nem fértek el a szobákban. A férfiak közül többen felváltva

künn virrasztottak a zárt folyosón s annak ( 'sombord felé néz
ablakaiból figyelték meg a várost. Ugy, kevéssel II óra eltt

valami sajátsáiíos zaj volt hallható ebben az irányban. L(')vést,

kiabálást nem hallottak s azzal nyugtatták meg egymást, hogy

lehet, csak a csombordi táborban van valami nagj'obb mozga-

lom s annak zaja hallatszik, tompán zúgva a csendes téli éjsza-

kában. A város területén nem lehet .sennni veszedelemtl tar-

tarn. K zaj kezdete után mintegy negyed órával egyszei-re piii-

lövés hangzott el az Alszeg nev városrészben s aztán élénk

lárma és kiabálás lön liallhat(') ez iránvban. A folvos(')ii rk<Mlk
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Játva, hogy a veszedelem már benn van a városban, a történtek-

rl azonnal értesítették Viskóczy házfnököt, ki csak az imént

tért vissza a Prodán tiszteletére adott vacsoráról.

Viskóczy téli felsjét magára öltve, egyenesen Prodánhoz

sietett, kit még o—4-ed magával asztalnál borozgatva taiáh.

Heves hangon szemére lobbantotta, hogy a városnak több izben

tett azon igéretét, hogy az oláh tábortól meg fogja védeni, nem
tartotta meg, mert ime a város ég s a berohanó oláhok az embe-

reket gyilkolják s a mig ez kivl foly, addig ide benn nyugod-

tan borozik. Felhívta a Jézus nevében, hogy adott szavát váUsa

be és a város megmentése érdekében tegyen meg minden tle

kitelhett s pap létére ne engedje, hogy a védtelen lakosságot

legyilkolják s avárost elhamvaszszák.T^rodán \'iskóczy e szava ij-a

szótlanul kardot kötött és eltávozott, hogy néz/.e meg, mi törté-

nik odakünn. Egy szemtanú azt irja. hogy Prodán szállásáról a

veszély láttára a Sisak fogadóban elhelyezett embereihez ment.

hogy azok segítségével rendet csináljon a városban. Emberei
az iij-kollégiummal átellenben a vár északnyugati sarkán csopor-

tosultak. „Itt Prodán lármázott, kardjával hadonázott és szitkoz(')-

dfttt. Hogy saját embereit szidta-e vagy az Axente seregéhez

tartoz(')kat, arra nézve ismerseim nem tudtak felvilágosítást

adni, de hogy az oláhokat szidta, fenyegette, az bizonyos.
•"

Az adatok össz(>vetésébl egész határozottsággal meg lehet

állapítani, hogy a városba betör oláhság zöme a Várad i kert

mögött a középs malom kr)inyékén húzódott be. s hogy a tnlaj-

donképen való roham a Manijar-nicza végén vette kezdetét. .\

támadás fereje ennél fogva a Magyar- utczára is vetette magát,

mely utcza az els roham után egy pár perczrc már egész szé-

lességében megtelt kiabáló, lövöldöz euiberekkel. A kiabálásuál

és a liivöldözésnél is nagyobb zajt okozott a kapuk döngeté.se

és a heveri ablakok (•s(")rr>m])r)lése. Az iszouyú zajra az emberek

felugrottak ágyaikl)(')l és féltettebb iugóságaikat magukhoz véve,

Mienekühii igyek(^ztek, a merre csak lehetett. .Vz els éjjel a

tzvész még neiu lett egészen általánossá. .Még a gyilkolás .seiu

öltíitt fölötte uagv iiiérel.ek(!l a láiuadás els óráiban. A támadók
<v,élja ugyanis az volt, hogy az értékesehh holmikat elraholhas-

s:ik. E/,1 a/.iiiili;m nem teliett(''k \(t!na. Iia mairokat kiziirttlai: a
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uyilkolási-a rs yTiij lógat ásra adnák, meri ez esetben a lakosság

vatryoiiára nem tehettek volna kezet és ii tz az értékesebb iníi:ó-

sáírokat megseramisítette volna, ^'oltamiyieszök a támadóknak,

liogy Knj'edel elbb kirabolják és lakosait csak azutiín eyil-

kitljíik le s házait szintén azután gyújtsák íel.

Hogy tisztába jöhessünk azzal a kérdéssel, hogy kik támad-

ták meg Enyedet és kik gyújtották fel, szükséges éi)en Axente

önvallomásai alapján s az események ("(sszevetéséböl a kTivet-

kezö tényeket konstatálni.

Mind a két fél állításából nyilvánvalóan kitn lény, hogy
Salca tribun (•sa])atával január S-án este S óra tájl)an megtá-

madta Nagy-Enj'edet s hogy öt onnan Prodán resapatai puska-

lövésekkel visszakergették. Az elöadottakb(')l az is tény. hogy
Salea e támadását megelzen Enyeden tznek hin^-liamva sem
volt s e támadás kíivetkezményeképen sem gyuladt ki még csak

egy árva szénaboglya sem Enyeden. Axente jelentésében azt

mondja, hogy Salca tribun visszatérése után azonnal riadót

veretett s hogy Salcatazzal az utasitással küldölte vissza Enyedre,

hogy embereivel segítsen eloltani a tüzet. Tehát Axente riadót

veretett, azaz talpi'a állította egész ()(¥)(» fnyi seregét és meg-
parancsolta Salcanak, hogy rögtíin visszatérjen Enyedre, a hon-

nan, a mint láttuk, megelzen puskalövésekkel kergették el.

Maua beszéli el Axente azt is, hogy a míg ezek történtek,

addig Csombordon a kálvinista pai)né meleg szobájából ki sem
mozdult. Axente mindezen állításait tényeknek fogadva, mint-

hogy azok is, egészen világosan ;'dl elttünk, hooy miként tör-

tént Enyed megrohanása.

Axente serege a riadó hallatára az egész vonalon talpra

állott ugy 9 óra felé, Salca tiibuii pedig Csombordról visszain-

dult Enyedre. Miután innen két órával elbl) puskalíhésekkel

verték vissza, nagyon természetes dolog, ha Enyed ellen most

m:lr nagyobb számú csapattal ment, mint elbb. Enyeden az

emberek Salca ez ujabb támadásán')! természetesen semmit sem

sejtetlek és bízva a falaik között lev Trodánnak és rségének

védelmében, legnagyobbrészt álomra luijtották fejket. Éjjel

1 1 óra eltt azonban Salca tribun kétségtelenül nagyobb számú

csapattal, mint els izlien. Enyedet a Szent -Király-utcza vége
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fell megtámadja, a hol azomial két részre is válott. A támadó

csapat zöme az útról letérve, a „Váradi kert" háta megett, a

mostani vasúti pályaudvar környékén haladott csendesen az

;,Alsó malom" környéke táján a Magyar-utcza irányában. Mikor

az Alszeg-nek északi irányban fekv részéhez érkezett, azonnal

felgyújtott egy épületet a középs malom mellett. A csapat máso-

dik része pedig ugyanazon Szent-Király-utczán haladt elre, a

melynek végérl Prodán rei 8 órakor visszazték. Prodán embe-

rei közül azonban aligha állott most rt valaki ez utcza végén,

mert, a mint láttuk, a Sisak fogadóban voltak éjszakára kon-

centrálva.

Mihelyt az els lövések eldördülnek és a középs malom

mellett az els épület kigyulad, a minorita rendházban össze-

gyülekezetten virrasztók azonnal észreveszik a városra szakadt

veszedelmet s egyikök, hogy figyelmeztesse polgártársait, félre

veri a minoriták tornyának harangját. Nagy zaj, lárma támad

egyszerre Enyeden s a házak egymás után gyúlnak ki a város-

ban. Axente táborát, mely a város körül fekv falvakban volt

elhelyezve, mint láttuk, mindjárt 8 óra után alarmíroztatta s az

készenlétben nézte, hogy Enyeden Salca tribun másodszori táma-

dása után, mi történik. Axente pedig ki sem mozdult a csombordi

kálvinista papné jó meleg lakásából és kificzamodott lábát

hidegvízzel vontatva, nem hogy féken tarthatta volna, fegyelme-

zettnek egyáltalán nem mondható lándzsás hadát, hanem jó-

formán azt sem tudhatta, hogy mi történik oda künn. A mint

I^]nyeden nagyobb lesz a zavar, a lárma és srbben gyuládnak

ki az egyes épületek, Axente hadának egyes csapatai úgy nyo-

mulnak Enyedre, hogy részt vegyenek annak kifosztásában.

Az Enyedet megtámadó románság számát az általok keltett

rémület hatása alatt kétségtelenül tulságig megnagyítják a

magyar egykorú források és az e források alapján dolgozó

késbbi magyar történetírók is. Hogy a fegyvertelen és a Pro-

dán megígért vt-dclmébcn megnyugodva, nagyobb részt éjszakai

nyngalonn-a léi't Knyedcít felgyúj11i:issák és kirabolhassák, kez

dül tökéletesen elég volt Salca liihini i* ."{(H) fnyi csapata.

Hisz M liely/et olyan volt, hogy perczröl- perezre ujabb csapatok

nyoinulhiitliik az els csaj)at után, hogy részt vegyenek a kony

II
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nyüvé lett zsákmányolásban és ibsztogiitásban. Hoay a január

9-re virradó éjjel csak egyszer, még pedit? kisebb ervel végre-

hajtott megrohanással van dolgunk, leginkább az bizonyítja,

hogy a városnak csak könnyebben hozzáférhet része volt elpusz-

títva. A város nj^igati része jóibrinán egész éjjel bántatlanul

maradt és csak 9-én reggel kezddött meg elpusztítása. 0-én dél-

eltt pusztították el az úgynevezett várat és rohanták meg a

minoriták rendházát is. Annyi tény, hogy ha január 9-én reggel

akár magyar, akár osztrák rendes katonai hader vonult volna

Enyedre, a várost még meglehetett volna menteni, mert a meg-
elz éjjelen aránylag még csak kevés pusztítás történt. Euyed
elpusztulása január 9-én és 10-én lett teljessé. Ai)ller chevaux-

legers fhadnagy az obrázsai magaslatokról január 9-re virradóan

meglátva a pusztul(') Enyedet, azonnal Losenau ezredeshez ment

és könnybe lábadt szemekkel kérte, hogy adjon vezetése alá egy

néhány lovaskatonát, hogy azokkal Enyedrl megmenthesse jó

ismerseit. Losenau erre azt felelte: „Tudom, hogy Enyed ég,

pusztul. A szerencsétlen várost lelkembl sajnálom, de megmen-
tésére nem tehetek semmit."

Enyed elpusztulása után, st még mai napig is ersen ural-

kodik a magyar közvéleményben az a hit, hogy Enyed elpusz-

títását a román prefektek Balásfalván tartott értekezletükön

elre tervszeren elhatározták. Tény az is, hogy az Enyed
elpusztulását megelz na])okban ez a hir Enyeden meglehet-

sen el volt terjedve. Nincsen azonban semmi számbavehet
bizonyíték, a mi ezt az állítást igazolná. Sehol semmi nyoma
annak, hogy Enyed elpusztítása tervszeren elre meg lett volna

állapítva. Hogy elzetesen ilyen hírek szárnyaltak, azt sem
fogadhatjuk el valami komoly bizonyítéknak. E hírek egysze-

ren Zalatna, Felvinez stb. feldulásának analógiájára s egyes

román részrl hallható fenyegetések hallatára keletkeztek és

Enyed teljes védtelenségének tényéböl, mintegy magoktól ért-

hetden származtak. Tény azonban az is, hogy Enyedet janu-

i'irius 9-re virradó éjjelen Axente csapatai rohanták meg és

gyújtották fel. Az is tény, hogy január 9-én reggel Enyed még
a végleges pusztulástól megmenthet lett volna, ha Axente vagy

Losenau nem nézik tétlenül, hogy mint foszloiratja e várost a
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különböz Enyed környéki román táborokból beözönl felfegy-

verezett tömeg. Losenau, de még inkább Axente, személyes

tekintélyöknél fogva egy-két száz fegyveres ember assistentiája

mellett Enyedet megmenthették volna. Nem tették, hanem a

katonai óvatosság ürügye alatt gyászos sorsára bizták, Pilátus

módjára mosva kezeiket. Ez azonban sem Losenaut, semAxentet
nem menti fel a szörnyii felelsség terhe alól, különösen ez

utóbbit nem, kinek semmi elfogadható oka sem volt arra, hogy
január 8-án este 8 órakor Salca tribünt Enyedre küldje s még
kevesebb arra, hogy mikor azt onnan Prodán csapatai visszaz-

ték, két óra múlva orozva, újra Enyed ellen küldje s üy módon
provokálja azt a szörny katasztrófát, mely az 1848'49-ki román
mozgalmaknak egyik legnagyobb szégyenfoltja s a mely Axente
nevét, akár hogyan is védekezzék s bizonyítgassa ártatlanságát,

örökre megbélyegezte.

E katasztrófa részleteinek elbeszélése messze meghaladná
e könyv kereteit s azért bármüyen háládatos tárgy volna is az

érdekesség és a hatás keltése szempontjából, nem kisértem meg.

Enyed pusztiüásának híre múidjárt január 9-én megérke-
zett Tordára, hová azt az egyes menekülk vitték meg. A Tor-

dán lev tekintélyesebb enyedi menekültek azonnal felkeresték

Czecz ezredest és keser szemrehányások között sürgették, hogy
azonnal indítson Enyedre egy ersebb fegyveres csapatot, hogy
a mit meglehet menteni, mentsék meg. ^) Czecz azonban akkor

is azt váhiszolta, hogy katonai szempontok miatt Tordát nem
hagyhatja el s így Enyed érdekében nem tehet semmit. Az
enyediek e visszautasítás után Inczédi Sámuel honvédrnagy-
hoz fordultak, de eredménytelenül. Végre este felé Heg^^esi

Fer(!ncz honvédföhadnagy vezetése alatt önkénytesen mintegy
2(X) honvéd elindult Enyed felé, de Tordától nem messze meg-
fordult s egynéhány szemben talált enyedi menekült magiUioz

véve, visszatért Tordára.

Január 11-én Ujhiki (Jusztáv honvéd-hathiugy vezetése

alatt szekerekre ülve, egy másik onkéuytes ment csapat indult

Enyedre, a iriclylicz mintegy IJO 40 gyalog és egy pár, többnyitr

') SziUUjyi Failuis: „Alsúfehrr váriuug-ye 1S48— 4J<-beii.'' 'ÍM. 1.

44*
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lovas nerazetF' csatlakozott. E c-sapat még aznap esto moiíérke-

zett Knyedre s az éj folytán összeszedett mintegy 3íX) menekül
enyedi j)olgárt s azt másnap Tordára szállította. Január 14-én

pedig az Enyed körül lev császári rendes katonaságból, egy

kisebb gyalog és lovas csapat vonult be Enyedre, a mely ()ssze-

szedett egynéliány elrejtz()tt enyeditsa szomszédos Fel-Enyed

és Apahida községeken átvonulva, szintén magához vette az itt

lappangó enyedi menekülteket, st Enyeden el is fogott egynéhá-

nyat a legvérengzbb román csapatvezetk közül. Szintén

császári katonák szedték össze a Csombordon, Magyar-Lapádon
és a Magyar-Szentkirályon található enyedi menekülteket is,

kiket a községekbl rekvirált szekerekre lakva. i-észint Tövisre,

részint (iyulafehérvárra szállítottak

.

Idközben Tordára érkeztek Kolozsvárról Pogány (lyörgy

alispán, báró Kemény ( iyörgy fispán is, a kik ei-élyes mtVlon

sürgették Czecz ezredest, hogy Enyedre azonnal küldjön egy

tekintélyesebb honvéd csapatot, st az enyedi és alsófehérmegyei

menekültekbl magok is szerveztek egy 70 — 80 fbl álló

nemzetr-csapatot, melyhez a 150 fnyi egerbegyi nemzetrség
és több tordamegyei birtokos csatlakozott önkénytesen. Czecz

ezredes engedve a sürgetésnek, egy nagyobb honvéd csapatot

indított útnak Enyed felé Pereczi százados vezetése alatt, ki

csak az imént jött mintegy 250 honvéddel Kolozsvárról Tordára.

Január 10-án reggel indult el a mintegy 500—550 fnyi csapat

110 szekéren Tordáról s még aznaj) délután 2 órakor Enyedre
ért minden nagyobb akadály nélkül s az ott talált i-omán fölke-

lket kizte s összeszedvén a romok közül, a közeli erdkbl és

falvakból mintegy 700 men(>kültet, másnap visszaindultak Tor-

dára, útközben is felszedvén több egyes menekiÜt. A ment
csapatot azonban útközben majdnem katasztrófa érte, mert
Axente, kinek ezalatt kificzamodott lába meggyógyult, felkel

csapatainak legnagyobl) részével és két század román határrrel

Felvincznél útját állotta. Pereczinek azonban sikerüli Axente
seregét visszanyomni és csapatát a menekülkkel együtt szeren-

csésen visszavinni Tordára.

Enyed rl »•, katasztrófa napjaiban kíizel 2tKX) ember mcne-
kiih cl hiányos öltözetben jóformán minden nclkíd. A Icgna
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gyobb rész Torda felé vette útját, mások Tövisre, majd Gyula-

fehérvárra menekültek, st voltak olyanok is, kik egyenesen

Balásfalvára vagy Szebenbe mentek. A menekülk közül nagyon

sokan elpusztultak útközben, mások elfagyott tagokkal, betegen

érkeztek meg oda, a hová igyekeztek. Több, szüleitl elszakadt

vagy árván maradt gyermeket egyes románok vettek magukhoz,

s ezek késbb nevökrl és származásukról semmit sem tudva,

mint románok nttek fel. A közeli falvak magyar paraszt lakos-

sága a menekülket befogadta házába, elrejtette, ruhával, éle-

lemmel a lehetséghez képest ellátta, st becsületökre legyen

mondva, a menekülket még a román parasztok sem igen bán-

tották útközben, mit fleg a román nk gyöngédebb lelkületé-

nek lehet köszönni. Különösebb elismerést érdemelnek a tövisi

románok, kik Tömös István városbíró vezetése alatt már régeb-

ben egy 60—70 fnyi fegyveres csapatot szerveztek s ezzel most

megakadályozták a közelben táborozó vérszomjas román felke-

lket, hogy az oda menekült enyedieket megrohanják és kirabol-

ják. Szerencséjök volt a Tövisre menekült enyedieknek az is.

hogy Szuini határr százados a maga csapatával épen a rettent

napokban érkezett Tövisre. Szuini a rakonczátlankodó román-

sággal szemben a legnagyobb erélylyel lépett fel. Tövis piaczán

az ott összegylt, mintegy liOOO fnyi románság eltt a legke-

ményebb'szavakkal Ítélte el azon ocsmány tettet, melyet a i'omán-

ság Enyeddel szemben elkövetett. Czirlea Mihály tövisi gör.

kath. papot, mert ez a románokat az enyedi nuMiekültek ellen

lázította, hivatalát()l felfüggesztette, st késbb a föhadi)arancs-

nokság által el is csapatta. Bukur Gábor gáldi papot, ki kegyet-

lenkedéseivel tette magát hírhedté. Tövisrl kiutasította azzal a

fenyegetéssel, hogy ha lábát beteszi Tövisre, a piaczon 25 botot

fog veretni rá. Papp György, abalásfalvi kerület fnöke Tövisre

jvén, barátságos kézszorítással akarta üdvözölni Szuinit, a ki

azonban e szavakkal utasította vissza a feléje nyújtott kezet

:

„Nekem az nem barátom, ki tolvajoknak és gyilkosoknak az

elöljár(')ja."

Axente csapatainak e gyal.izatos lelte hasonló lucgbolran-

kozást keltett a idiiiáiiok szoxcIségestMbcn, a rendes (»sztr;ík

császári csapatok \e/.ereil>eii is, a mint ez kitnik rudniei-
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azon rendciotébol, melyet inedíryesi fölindis/cállásáiól küldött

Szebenbe a thadparancsnoksáíjlioz s melyben erre vonatkozóan

ezeket írja: -lOzek a ezél nélkül való pusztítások, a melyeket a

legszörnységesebb íryilkolási jelenetok kisérnek, mejEreryaláz-

zák az emberisépret és minden emberiesen gondolkozóban a leg-

jogosabb utálatot keltik fel és kiírthatatlan gylöletet keltenek

azon nemzetek között, melyeknek földrajzi helyzetöknél fogva

is szomszédos békében kell élniítk. Teljesen osztozom azon jogos

felháborodásban, melyet hadseregem ezen iszonyú pusztítások

láttára érez és felliivom a föhadparanesnokságot, hogy e ször-

nységek és pusztítások végleges megszüntetésére tegye meg a

szükséges intézkedéseket és a legkomolyabban hívja fel a román
komitét, hogy teljes erejével hasson oda a román nemzetnél,

hogy az ilyen gonoszságoknak, mely a nemzetiséget a leg-

kétesebb világításba helyezi, vessen véget. Ha reményeim elle-

nére ezek a kegyetlenkedések a legrövidebb idö alatt meg nem
sznnek, kénytelen leszek kötelességemhez képest () felségé-

nek, a császárnak és királynak mindezt tudomására hozni, a

mi minden esetre kedveztlen árnyékot vetne az egész i-omán

nemzetre." *)

Puohner e rendelete azonban írott malaszt maradt, mert

Axente tribunjai, centuriói és egyéb csapatvezeti Enyed elpusz-

tításával sem elégedtek meg és engesztelhetetlen dühvel foly-

tatták Alsófehér .megj'e egyes jelentékenyel)b községeiben a

magyar lakosok tömeges legyilkolását. Január 18-án egyszerre

a vármegye három tekintélyesebb községében: Nagy-Lakon,

Kariban és Boross-Benedeken folyt a magyarság tömeges le-

gyilkolása.

.Január is-ára virradó éjjelen Axente táboráb(')l, melyet a fel-

vinczi ütközet meglehetsen szétzilált, a nagy-laki, káptalani stb.

lándzsás felkelk Nagy-Lakra tr)rtek s itt a magyar lakos.ságot,

t()bbnyire nket és gyermekekel álimikl)(')l Iclverték s a lí'ghiá-

nyosabb öltözetben lakásukbc'il kihiuczolták. Néhányat rögtön

agyonvertek, a tíibbieket pedig a Maroshoz vitték s ott a hajókra

Ix'liMJtva, fejszékkel, botokkal és lándzsákkal agyonverték. N<Mn

M Szihígt/i Far/.as: .\lsi)riln'-ini<'uv(' 1S4.S II'-Imh FmrirclóU. 447. ).
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tettek külömbséget a nemes és jobbágy származású emberek

között, hanem külömbsóg nélkül legyilkolták mindeniket. Á
kis gyermekeket a kerekek agyához vagy a falhoz verték. A
hajón legyilkoltak holttestét pedig a Marosba dobálták. E vé-

rengzésben yO magyar veszítette életét. Egy n anyaszült mezte-

lenül gyilkosai kezébl valahogy megmenekült s a 15—18 fo-

kos hidegben majdnem félrülten futott be Székely- Kocsárdra.

Hariban hasonló kegyetlenséggel 18 embert öltek meg. A
legyilkoltak tetemeit temetetlenül a szabad ég alatt hagyták s

a csakhamar csonttá fagyott hullákkal gúnyból kerítéseket

támogattak. Késbb, mikor magok is megundorodtak a temet-

tetlen hulláktól, a forrói v^ölgyben egy patak medrébe hányták,

de ott is temetetlenül hagyták. Az inteUigens magyarság közül

alig maradt meg egy-kett életben. A Damó-családot egy Cziple

nev román földmíves mentette meg saját élete veszélyezte-

tésével. A református papot, Benedek Eleket azért hagyták élet-

ben, mert volt az egész Hariban németül tudó ember s rá szük-

ségük volt, hogy legyen aki az elöljáróságnak a fhadparancs-

nokság német rendeleteit megmagyarázza.

Boros-Benedeken egy, a felvinczi ütközetbl hazatért

Isztratyi Nikuláj nevii tribun a boros-benedeki és fels-gáldi

román felkelk segítségével összefogdosta a boros-benedeki

magyar nket, gyermekeket és öregeket, szám szerint mintegy

15í)-et. Megjegyzend, hogy a boros-benedoki magyarok, az

október hó végén történt k'fegy\'erezés után magokat Frink

János gör, kath. pap oltalma alá helyezték. Az összefogdosotta-

kat éjjelre a Somlyai-féle udvarba zárták. Reggel jelentették

Frink János gör. kath. papnak, hogy a magyarok be vannak
fogva és tanácsot kértek, hogy mit tegyenek velük? „Öljétek le

ket mind, mert különben nekem kell ket eltartanom, nüvel

mindenükbl ki vannak fosztva'" — feleitea pap. Másnap reirgel

kivez(;tték a fogoly magyarokat a piaczra s onnan részint gyalog,

részint szekereken a község délnyugati végére vitték, hol cgN

mély árok huz('»(lot1. A halálra hurc/.oltak az utczán meglátták

Frink papot, ki a románok vízkeresztji' lévén, épj)en a kereszt-

tel járt. A szerencsétlenek hozzárohantak és kérték, hogy mentse

meg ket, de h'rink elutasította ket az/.al, hogv neki most szent
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toglalkoziisa vau és seiiimiíéle iiuis doiogbu nem vegyülhet.

Mikor a szegény kétségbeesettek közül többen térdre borulva

kérték, durván elkergette magától, mint olyanokat, kik öt szent

kötelessége teljesítésében háborgatják. Kkkor a fegyveres romá-

nok a könyörgöket megrohanták s a nket hajuknál fogva hur-

czolták az árok partjára. Itt letérdeltették s azután fejszékkel és

lándzsákkal agjonverték s aztán az árokba lökték. A kisebb

gyermekeket lándzsára szúrva dobálták édes anyjuk után az

árokba. Közülök sokan még élve jutotüik az ároklta s csak

késbb ])usztultak el sebeikben vagy a borzasztó hidegben.

Egyeseket válogatott kínzásokkal öltek meg. Igy az öreg Borza

Lászlót letérdepeltették s pipát adtak a szájába ; ráparancsoltak,

hogy szívja s aztán a pipaszárat oly ervel ütiitték a szájába,

hogy annak egyik vége a nyaka csigolyáján jött ki. Hunyadi
.lózsefnétl, kinek szemeláttára ölték meg a férjét és a fiát, azt

követelték, hogy tánczoljon elttük, mert ez esetben nem ölik

meg. A szegény asszony tánczolt, míg a többieket legyilkolták s

végül röhögve t is leütötték. Egy Antal Mária nev hajadon

térden állva könyörgött, hogyne öljék meg. Ekkor ellépett egy

fiatal román suhanez és a szerencsétlen leánynak házasságot

ajánlott. A leány kényszerségbl elfogadta s így mentette meg
életét.^) A gyulafehérvári parancsnokság késbb, február elején

egy j)olgári és katonai vegyes bizottságot küldött ki Boros-

Benedekre. E bizottság számba vette az iirokbaii tfiiidetlenül

hever hullákat és 143 hullát talált ott.

— így ünnepelték Nagy-Lakon, Haiiban és Boros-Bene-

deken Axente emberei a románok vízkeresztjét.

Axente Sever 1864. szoi)tember 17-én lépett be elszóra
szebeni Landtag-ba s tartotta meg parlamenti szzbeszédét.

Epén a ftíirvényszék ügyét tárgvalták. Beszédét e szavakkal

kezdette: „Xítínnir in vetitum cupiniusi|ue semper negata." —
Ezt eddig gyermekekre alkalmazták, — ugv mond — de ö most
a román követekre alkalmazza, kik között sok a gyermek. E
szavakért az clnok ifiidrc utasította és ö a rendreutasitiís után

') Lásd fz tíselek li'irását fszihit/i/l lüirLns : „Alsiiri'lnr-vánimfr.vc

tiirtí'ncte 1H48 -4í)-hen'- liftO— -'K.}. 1.
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így folytatta beszédét: ..Bucsánatot kérek, én nem vagyok szó-

nok, hanem a tettek embere." Erre egyik román követ megbotrán-

kozva kiáltotta közbe : „Nem vagyunk a táborban !" — Szeptem-

21-én újra felszólalt s felpanaszolta, hogy múltkori beszédéért

nemcsak a Gazeta de Transilvania rótta meg, de ..egynehány

fanatikus poltron, ki nem mer nyíltan fellépni, kezd pasquilluso-

kat küldözgetni én rólam egyik-másik követhez, mivel én inkább

d tettek embere vagyok'" — „Tudjuk!" — kiálták a románok.

Hogy Axente csakugyan a tettek, de a gyalázatos tettek embere

volt, nyilván bizonyítják Enyed feldulása, a nagy-laki, harü és

boros-benedeki embertelen gyilkolások.

E gyalázatos és hitvány tettek embere ma is él Brassóban

s az ötvenes évektl kezdve „Schwarzenbergherczeg kormányzó

ajánlatára" saját nyilatkozata szerint a magj^ar királyi rdrla-

kok és kertek fentartüsi «/a/>"-jának jövedelmébl 680 o. é. frt

kegydíjat húz.

') L. Axente i-r.]. iratát :„ Válasz gróf Teleki Sándor untai" l. 1.
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Csányi László kormanybiztossága.

Bftn Puclmenel való harczai. ( 'zfcz ezredes szétkenjeti a halásfalvi román
tábori. A szebeni csata és a szelindcki ütközet, l'uchner ujabb lépései az orosz

segítség t(irgyál)an. Az orosz segítség megérkezése. A vízaknai csata. Solomon

prefekt támadása Déva ellen. E támadás kudarrzot vall. A piskii cstata. Puch-

ner ujabb orosz segítségért folyamodik, de mm kap. Pxwhner ujabb hadjárata.

Szeben bevétele. A román felkel seregek katonai értéke. A komité menekülése.

A magyar kormány megkezdi a visszafoglalt Krdély közigazgatási újra szerve-

zését. A román írók e négy hónapos erdélyi magyar kormányzatot rémuralom-

nak nevezik. Baritiu erre vo-natkozó nyilatkozata. A raló tények vizsgálata.

Bem 1848 deczember 0-diki és 27-diki proklamáeziói. Amnesztia. Beöthy kor-

mánybiztos lemond. Kossuth Csányi lAszlót nevezi ki kormánybiztossá. Hogyan
Ítéli meg Csányi az erdélyi állapotokat!' Álláspontja a nemzetiségek kibékítését

illetm. Az erdélyi állapotok képe Erdély visszafoglalása idején. Teljes anarchia.

Az önkéntes vadászcsapatok szervezése. K csapatok által elkövetett kihágások.

Csányi újra szervezi Erdély közigazgatását. E szervezés akadályai és ered-

ményei. Az igazságügy újra szervezése. A büntet törvényszékek permanenssé

tétele. A rögtönitélÖ bíróságok. A ..Wiener Zeitung" vádjai e rögtönitél bíró-

ságok ellen. A rögtönitélö bírósági eljárás ismertetése. Ez eljárás megfelelt a

modern büntetjog követelményeinek. Megállaiiitása annak, hogy hány románt

Ítéltek halálra e bíróságok. Az elitéltek nem politikai bnösök voltak, hanem

rablógyilkosok és gyújtogatok. A magyar közvélemény nem szereti c bíróságot.

Vukoncs Seb korlátozza e bíróságok hatáskörét s végül megszünteti. A f-
ispánok c törvéngszekékre lehetleg mérséklén Itatnak. Erre vonatkozó bizonyí-

tékok. Csányi márrzius :i-ról kiadott proklamácziójának ismertetése. ir/«'r/

Alajos e proklamáeziói szóvá teszi a dcbreczeni országgylésen. Ellentétek

Bem és Csányi között. Csányi nézetei llemröl. liem viszonya a kormánybizto-

sokhoz. Bem Szeben bevétele után általános amnesztiát hirdet. Csányi ezt

hatáskörébe való beavatkozásnak vette és Kossuthtól kér elégtételt. Kosxuth

Csányinak ád igazat. Bem ujabb amnesztiát ígér a románoknak. Mi okozta^

hogg Bem ilyen állásptmtot foglal el ? Ma(fyarázata Csányi szigorúbb állás-

ptmtjának. Csányi azonban nemcsak szigorú, de igazságos is. lioth István

Lajos ki végeztetése. Ilem ncheztelésc e nnatt s ebbl folyó intézkedései.
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Urbán kikergetése után Bem január 13-án Maros-Vásár-

helyre érkezett, hogy a székelységet jelenlétével felbáto-

rítsa s annak gyorsan újraszervezett haderejét magához vonva,

Szeben ellen dönt támadást intézzen. Ez okból mindjárt más-

nap a csiki székely határrezred parancsnokát, Dorsehnert hadi

tön'^ényszék elé idézte, de miután nem jelent meg, letette s he-

lyébe az ezred parancsnokává Gál Sándort nevezte ki ; Maros-

Vásárhelyen pedig ujonczozást rendelt el. Bem e tevékenységét

Puchner sem nézte tétlenül. Mihelyt értesült, hogy Bem Maros-

Vásárhelyen van, azonnal megindult két gyalog és egy lovas

dandárral Medgyesen át Maros-Vásárhely felé, hogy Bemet
megtámadja és megsemmisítse. Bem a székelység haderejének

megkezdett szervezését félbe hagyva, a rendelkezésére álló er-
vel január 16-án Puchner elé indult, kinek másnap Gálfalvánál

útját állotta. A gálfalvai csatát Bem ágyiü a magyarság javára

döntötték el. Bem másnap a gyzelem elnyeit szerencsésen ki-

zsákmányolva, bevonult Medgyesre, 19-én pedig Xagy-Selykre

s onnan Szelindekre egész Szeben szomszédságáig nyomult

elre.

Mikor Bem Marosvásárhelyrl kiindult, azonnal parancsot

küldött Czeez ezredesnek is Tordára, hogy siessen Balásfalvára

s ott szétverve az oláh felkelk táborát, menjen Vízaknára,

hogy vele egyesülve, együttesen támadják meg Szebeut. Czeez

Bem parancsát január 16-án este kapta s mindjárt másnap el-

indult Balásfalva felé. Kjjel 3 órakor érkezett meg Elekesre s

innét IH-án indult el. Az éjszakát Szanesalban töltötte, hogy az

ersnek hitt román tábort másnai) i)ihent ervel támadhassa

meg. ]9-én reggel támadták meg Czeez csapatai Balásfalvát,

de alig dördült el egy pár ágyúlövés, a rettenetesnek hitt oláh

tábor szétszaladt a szélrózsa minden irányában és a város jófor-

mán iniiideii (ilciiállás nélkül az ott hátrahagyott magyar fog-

lyokkal együtt a diadalmasan elnyomuló magyarsilg kezébe

esett. ('Zeez csak nagy erfeszítés.sel tudta katonáit, kiknek lelke

most, hogy az oláh lázadás ez egyik IVifészke kezokbe eselt.

í'gÓKzen eltelt hosznval, a fosztogatástól és a kegyetlenkedéstl

visszatartani. Czeez liátialiMuvva Haláslalva Nédclmére a .'>!.
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zászlóalj két századát, azonnal Vízakna felé indult, hova január

iHVán éjfél után '2 órakor mesrérkezett.M

Hem január 21-én n\agol 7 órakor Szobon alatt állott egész

haderejével. A csatát azonban elvesztette és méír az nap este

kénytelen volt Szolindekre visszavduulni. Puchner helyzete

míísnap még elönyosebben alakult, mert Brassóból jelentékeny

hadervel Gedeon tábornok is megérkezett. így megerfísülve,

január :í4-én megtámadta Bemet szelindoki állásában. A sze-

rencse azonban Bemnek kedvezett s az osztrákok kcn^'telenek

voltak visszahúzódni Szebenbe. Miután Szelindek egy része

véletlenségbl leégett, Bem is visszavonta táborát Vízaknára.

A szelindeki támadás meghiúsulta meggyzte Buchnert,

hogy a rendelkezésére áll<') hadervel kéjitelen magát Bem ellen

sikerrel védelmezni s ha valahonnan nem kap segítséget, Erdélyt

(tkvetlenül elveszti. Timoni bukaresti konzvd január 2L*-rl kel-

tezve, azt irta Buchnenu'k. híiirv Lüders orosz fparancsnok

Kotzebue orosz fkonzul utj;ui tudtára adta neki, hogy a Szent-

I*étervárrr')l érkezett futár az orosz segítségadás tái-gyában azt

az utasítást hozta, hog}- ha tökéletesen helyesen is járt el Lüders.

mikor a szebeni és brassói polgárok kérésére nem adott a széke-

lyek ellen katonai segítséget, de a segítséget köteles lesz mégis

azonnal megadni, mihelyt azt maga az erdélyi cs. kir. katonai

kormány fogja kérni. A szelindeki sikertelen támadás után

Buehner azonnal hadi tanácsot hívott össze, s mikor a tanácsko-

z;is alatt híre érkezett, hogy P)rassó felé a Székelyföld hattiriit a

székelységnek mintegy ITiJKH) fnyi hadereje is átlépte, a hadi

tanács azonnal egyhangúan elhatározta, hogy kérni fogja Lüdens-

tl, miut erdélyi katonai kormány a niaiía nevében is az ilyen

frltétf'l alatt kilátásba helyezett orosz segítséget.-

1

Lüders vévén az erdélyi cs. kir. katonai kormány e kérését,

azonnal útnak indította a kívánt segítséget. Február 1-én vonult

b(! Brassóba Lngelhardt tábornok blXX) emberrel és február L*-án

léf)te ál V(>röstoronynál a határt Skaríatin ezredes 40()0 emberé-

vel. Mihelyt megérkezett Szebenbe az orosz segédserei^. Puchuer

') Czrl: János: Hem pnlí'lyi liadjíinila ISIS—lít-hen. (Mj <i7. I.

*) Ku(/en Frlrifr)) frls : .lo-^ippli Itcdpiis von ScIijiiberR'. II. ki>t. 10.')— KH}. I.
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másnap (február 4-én) Vízaknánál megtámadta Bemet s egy

véres csatában keményen meg is verte. Bem Szerdahelyre, majd
Szász-Sebesre vonult vissza. Szász-Sebesrl Bem csak ügyes

csellel menekülhetett Szászvárosra, folytonosan üldöztetve Kal-

liani és b. Stutterheim dandáraitól. Bem terve az volt, hogy Déva
felé visszahúzódva, egyesüljön a Magyarországból benyomuló
Beké alezredes dandárával. Hogy Beké alezredes elnyomulását

megkönnyítse, még Vízaknáról elébe küldötte Kemény Farkast,

ki február 5-én egy zászlóalj gyaloggal, egy osztály huszárral és

2 ágjuval meg is érkezett Dévára. Puchner még januárban fel-

szólította a temesvári cs. kir, katonai parancsnokságot, hogy az

Aradtól Erdélybe viv Maros völgyét rakja meg elégséges számú
katonasággal, nehogy ezen az úton a magyar csapatok betör-

hessenek Erdélybe. Temesvárról a Maros vonalára br.Wernhardt

ezredest küldöttek, kinek rendeletébl Osernojevícs százados

szállotta meg Déva környékét, hol, a mint tudjuk, a fölkel

románság haderejének élén Solomon Miklós prefekt állott.

Mikor Solomon prefekt értesült, hogy Kemény Farkas ily cse-

kély ervel szállta meg Dévát, elhatározta, hogy még aznap

éjjel rátör Dévára, mintegy (>(K)0 fnyi táborával és Kemény
Farkast az éj sötétségében meglepve, egész csapatával együtt

lekaszabolja. Az elhatározást csakhamar követte a tett. Február

6-ára virradó éjjen Solomon tábora megtámadta Dévát három
oldalról. De a támadás a biztos siker reményében egy kissé túl-

ságos nagy zajjal s a város végén lev szalmakazalok felgyuj-

tásával kezddvén. Kemény Farkas hirtelen összeszedte pihenni

tért seregét s a betörket jól irányzott kartácslövésekkel fogadta-

Rövid küzdelem után Solomon tábora, mintegy iíOO halott s

tömérdek sebesült hátrahagyásá\'al szétszaladt.^) A meggondo-
latlan prefekt késbb Cscrnojevicsei, meg a dévai vár parancs-

nokát, Uunkán századost okozta e kudarczért, azt hányván sze-

mükre, hogy e támadását olnuilasztották kellképen támogatni.

A dévai éjszakai támadás után .'5 nappal késöhli tortént a líires

piskii ütközet, melylyel Bem Buchner ellen való hadjáratának

els szakasza dicsséges befejezést nyert.

M J!arHiu: Istoria rraii.silviiiiici. 11. Unt. -117 MS.
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A piskii csata után Kemény Farkas i'ebriiár 11-én Stnlter-

heim dandárát .\lvincznél niegveite, a minek az lett a következ-

ménye, hogy Puchner iSzebenbe volt kénytelen ismét visszavo-

nulni. Bem pedig egy merész hadmenettel újra Medgyesen
üthettte fel fhadiszállását. Put-hner belátta, hogy a küldíitl

orosz segítség nem elég arra, hogy Bemet Szeben ltávolán kivül

sikeresen megtámadhassa, ha e vállalatában az oroszok nem
támogatják. E czélra az()nl)an nagyobb szánni orosz segítségre

volt szüksége s ezért ujabb küldöttséget menesztett Lüdershez,

a ki kijelentette, hogy ez id szerint nincs módjában több segít-

séget küldeni. Puchner kényszerítve e körülményektl, ujabb

támadásra határozta el magát. Márczius elsején indult ki Sze-

benbl ez ujabb hadjáratára s Bem hadtestét sikerült _ is neki

Medgyesrl kiszorítani s azután abban a hitben, hogy Bem oda

vonult vissza, Segesvár ellen indult. Bem azonban egy merész

kanyarulattal s hihetetlen gyorsasággal Puchner háta mögött

márczius 11-én Szeben alatt termett és azt el is foglalta.

A román komité tagjai mihelyt meghallották az els ma-
gyar ágyúszót, azoinial i'uchner helyetteséhez, Plersmann tábor-

nokhoz mentek s kérdést intéztek hozzá: ..Nem volna-e helyes

dolog, ha a komité a maga pénz- és levéltárával együtt Vörös-

toronyra vonulna s ott várná be a dolgok lefolyását ?" — „Paper-

lapap !
— volt Plersmann válasza. Önök, komités uraim, ugy

látszik, nagyon félénkek. Szeretnének úgy-e megint Vör(»sto-

ronyra szaladni, mint január 21-én ? Na, de ne féljenek, hisz mind-

össze is ma csak a rebellis Kemény Farkas vezetése alatt lev,

szétugrasztott lázadó csapattal van dolgunk. Ezzel pedig csapa-

taink két óra alatt készen lesznek."

J^fersmann tábornok e nyilatkozatából nagyon konnyü

kiolvasni, hogy nem valami hízelg véleménynyel volt a komité

tagjainak (ígyéni bátorságáról s a mint látszik, a román segéd-

csapatok katonai értékérl sem. E véleményt illeten Plersmann

tábornoknak s vele együtt a cs. kir. osztrák tiszteknek meg volt

a maguk alapos okuk. így január 21-én, mikor Bem Szebentels

ízben megtámadta, a román nemzetnik tisztjei fegyveröket

eldobva, futottak el kijelölt helyeikrl, a mint azt afhadparancs-
noksi'ignak február 10-rl kiadott rendelete bizonyítja. E rendé-
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létben a l'hadparancsnokság azon intézkedését, hogy az összes

nemzetrséget nemzetiségi különbség nélkül egy parancsnok

alá rendelte, azzal indokolja, hogy erre azért van szükség, mert

különben a jövben is megtörténhetik az, a mi január 11-én

Szeben védelménél megtörtént, hogy a román nemzetrök tisztjei

kijelölt helyeikrl fegyvereiket eldobva, elfutottak s így épen a

^legfontosabb helyeket hagyták a legszükségesebb idben minden
védelem nélkül. A fhadparancsnokság e rendeletében foglalt

vád ellen a szebeni román nemzetrség parancsnoka azzal véde-

kezett, hogy ez azért történt, mert a román nemzetrségnek
adott fegyverek teljesen rosszak voltak s azonkivül minden
fegyverhez csak négy töltést kaptak. Mellesleg megjegyezve, a

román komité sem hagyta válasz nélkül a fhadparancsnokság
e nevezetes rendeletét. Válaszában, mely egyik igen érdekes

dokumentuma a szászok és románok akkor fennállott kutya-

macska barátságának, rámutatott arra, hogy mikor a fhadpa-
rancsnokság beleegyezett a román hader légiók szerint való

rendezésébe, a román nemzetnek a katonai szervezet tekinteté-

ben is autonómiát adott. A fhadparancsnokság e rendelete,

melylyel a román nemzetrséget is a szász nemzetrség fpa-
rancsnoka aláhelyezi, megsértette a román nemzet autonómiáját,

a melyet a román nemzet el van határozva, minden körülmények
között megvédelmezni s ha ezt a Királyföldön nem akarják meg-
megtartani, annak nagyon szomorú következményei lehetnek,

mert e tényben k nem láthatnak egyebet, mint a szászok részé-

rl kísérletet saját elnyomatásukra.')

A fennebb futólag vázolt harczok legtöbbjében a román fel-

kelk, mint segédcsapatok vagy portyázok tényleg csakugyan
részt vettek, hogy mily eredménynyel, azt megitélhetjük abból
is, hogy a ., Der Hevolutionskrieg in Siebenbíiryen indeu Jahren
184S und 1H4U:' czimümü szerzje, nuiga is több Iielycn nagyim
kicsinylleg nyilatkozik azon szolgálatok katonai értékérl, me-
lyeket a román felkí^lk e harc/okban a rendes császári hadse-

regnek tettek. Kcndcs katonai ciövcl vívott liarczokban nem is

jutott nekik elkelbb szcn'p, nniil lioiiy „ágyutöltelékl" szol

^> Km-iíri LÓHzló: Krdt'lv tiiitriuiUi ISIS JW-lu-ii. l'.fj. la|i.>ii.



— 7(M -

gáljanak, a mint mondani szokták. A h'gtöbb esetben pedig noni

hogy hasznára lettek vohia e (.'satákban a császári hadseregnek,

hanem egyenesen akadálj'ul szolgáltak, st káros hatással is

voltak nem egyszer a csata kimenetelére, a mennyiben akárhány-

szor már a legels ágyúlövésre megfutamodva, a félelem ragadós

voltánál fogva, magokkal ragadták a rendes hadsereg egyik má-
sik hadoszlopát is.

De térjünk vissza e kitérés után Szeben ostromához. A
komité tagjait a gyorsan fejld napi rsemények csakhamar

meggyzték, hogy a helyzet nem olyan kedélyes, mint aztPfers-

inann tábornok gondolta. Mikor látták, hogy az ostrom egyre

komolyabb és keményebb lesz s a román származású Circa-Oprea

zseni kapitány szavaiból is megértették, hogy Szeben elveszettnek

tekinthet, menekülésre gondoltak. Baritiu értesült errl legel-

ször s azonnal közölte Cipariuval, ki rögtön elindult Hesinar felé.

Azután elment felkeresni Barnul int és l^alasiesout is, hogy

figN'elmeztesse ket a menekülésre. Gondoskodásuk ftárgya

volt a komité pénz- és irattárát megmenteni. A pénzt Balasiescu

vette magához; az irattárt pedig a Homániából Szebenbe mene-

kült Goleseu-né szennyes fehérnemi közé csomagolták egy

ládába s úgy vitték el Vöröstoronyrá. Balasiescu menekültében

szemben találkozott Bem honvédjeivel s úgy vágta ki magát,

hogy a honvédek elé men szebeni magyarok közé állva, hatal-

masan éltette Kossuthot. A honvédek nem tudták, hogy ki élteti

ily lelkesen Kossuthot s engedték, hogy menjen, a merre akar.

így szorultak ki Erdélybl Bímu gyzelmei következtében a ro-

mán nemzeti komité tagjai.

Szeben bevétele után csakhamar az egész Erdély, (Jyula-

fehérvár és Déva vár kivételével, melyeket császári rség tartott

megszállva, a magyarok kezébe esett. A román felkelésnek is vége

lett mindenütt, kivéve az Erczhegységekben, a móczok földjén,

mintegy 1(K) D mérföldnyi területen, hol mintegy LlO.OOO fnyi
romáiiság lakott, melynek fegyverfogható része felett .lanku

rendelkezett, mondhatni teljhatalommal. Ide vonultak felfegy-

verkezett népök legjavával Axente, IVodan, Buteanu, Moldovanu,

Vladutiu stl). prcfektek is, kiket Bem gyzelmei a Maros, a két

Küküll völgyeibl és a Szamos mentérl kiszoritottak. Ez okból
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az erdélyi Érczhegységbe felhúzódott román hader tényleg

sokkalta nagyobb volt, mint a mennyit e vidék lakossága egyma-

gára kitudott volna állítani.

Szeben bevétele után — az itt jelzett területet kivéve — a

magyar kormányzat igyekezett Erdélyben berendezkedni és a

mennyire csak lehetséges volt, a teljesen felforgatott társadalmi

rendet, a személy- és vagyonbiztonságot helyreállítani. Ez alig

négy hónapig tartó magyar kormányzatot a román nemzetiségi

írók nem gyzik eléggé sötét színekkel rajzolni annak illusztrá-

lására, hogy a diadalmas magyarság min szörny eszközökkel

és ázsiai zsarnoksággal igyekezett nemcsak megbszülni magát,

de a románságot egyenesen ki is irtani.

„Miután Bem kiment Erdélybl a bánságba— nja Baritiu,^)

Csányi László teljhatalmú kormánybiztos majdnem absolut

hatalmú úrként maradt itt. Nagy tehetség ember volt, de mint

köztársasági politikus gylölt minden monarchiát és vérmér-

sékleténél fogva boszuálló zsarnok is volt. Ez az ember egy

másik zsarnoknak, Beöthynek jött helyébe szintén Magyaror-

szágból és Kossuthnál kieszközölte, hogy az megdorgálja Bemet
azért, hogy a románok és szászok számára másodszor is

amnesztiát hirdetett. Csányi azonnal vérbiróságokat állított fel

az egész országban és pedig a Szászföldön a románok és a szá-

szok számára négy rögtönitél bíróságot és hét büntet törvény-

széket. A szászok összes közpénztárait lefoglaltatta s a szász

közigazgatást felfüggesztette. A postát, a tartományi biztosságot

és a kincstárt áthelyezte Kolozsvárra. A lefegyverzést 48 óra

alatt halálbüntetés terhe alatt rendelte el . . . Brassóban és

Szebenben a menekültek vagyonát a magyar állam számára —
azoknak lakásait, házait és raktárait hivatalosan lepecsételtetve,

lefogialtatta. . . . April 4-rl kelt rendeletével a szász nemzetet

megfosztotta minden közvagyonától s azt a magyar állam javára

elkobozta. Különösen április Kl-ka ulán, miután az általa

rendrfnökké kinevezett iJobokai mködését megkezdette, a

terrorizmus és a vagyonelkobozások száma napról-napra növe-

kedben volt. A magyar családok ezrei kezdi'tték a román köz-

') Baritin : Islona 'Iraiisilvaiiici. II. köt. ISS. ós k»>v. la]>
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ségeket és családokat meürfosztaiii vagyonuktól azon ürügy

alatt, hogy Csányi uralmát niogcUizöen ket is megfosztották

vagyonuktól. . . . Bizonyos önkénytes csapatokat kezdettek fel-

állítani a városi polgárokból és a szegényebb nemesekbl azon

ürügy alatt, hogy segítsenek a kózcsend helyreállításában és

fentartásában. Ezek a csapatok csakhamar valóságos fosztogató

bandákká alakultak át és pedig annál könnyebben, mert a

falusiak termesztvényeiket nem merv^én a városi piaczokra

vinni, a városi lakosság kezdett nagy szükséget érezni az élelmi

szerekben és a tzifában. Ennek következtében ezek a j('il fel-

fegy\' érkezett önkénytesek kisebb-nagyobb csapatokban kimen-

tek a falukra s ott ezer ürügyet találtak, hogy összeraboljanak

minden szárnj'ast, juhot, disznót, de különösen vágnivaló szarvas-

marhát. E miatt magok a magyarok adták e csapatoknak a

„tyúkász sereg" gúnynevet, mivel a falvakra tett kirándulásaik

alkalmával leltték nemcsak a szárnyasokat, hanem a malaczo-

kat és disznókat is, aztán hazavitték családjaiknak, hogy legyen

mit egyenek. . . . Kossuth eltörölvén a Bemtl kihirdetett am-

nesztiát, szabad kezet adott Csányinak és vértörvényszékeinek.

St mi több, minden tiszt, minden magyar, minden renegát, st
némely zsidó is páratlan szemtelenséggel birói szerepet arrogált

magának a románok életével és vagyonával szemben. Az egész

román nép proscribálva és törvényen kivül volt helyezve. A
rémuralom e négy hónapja alatt ezt a proscriptiót nemcsak az

erdélyi, de a magyarországi és bánsági románságra is alkalmaz-

ták. A felkelk jelszava Erdélyben kezdettl fogva a román nép

kiirtása vagy legalább számának minimumra apasztása volt. A
fegyvertelen, s valamely be nem bizonyított fben járó bnben
el nem ítélt embert 12 órai statarialis eljárás után vagy a nélkül

egyszeren házában, udvarán, a mezn, az úton vagy a köztere-

ken kivégezni csak a gyáva banditák bne, melyet minden antik

és modern czivilizált né]) egyaránt elitéi. Június 4-ig, míg Bem
a Báiiságlx')! Szebenl)e visszatért, a terroristák a fennebb jelzett

módon több mint 4000 fegyvertelen embert végeztek ki. .\ fel-

ingereli és meijborzadl tábornok mindjárt június {\-vó\ azt írta

Kossuthnak, liogy a \rrbin')ság(»knak zsarnoksága és boszú-

vágya a franczia rémuralom vértörvényszékeit idézték fel lelké-
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ben s azért íelszólítja Kossuthot, hogy szüntesse be a vérbÍrósá-

gok mködését. . . . Kossuth és kormánya azonban Bemnek, a

czivihzált embernek e megjegyzéseit nem vették tekintetbe.

Csányi és czinkostársai tovább folytatták a román vér ivását

egészen a császári csapatok Erdélybe való visszatéréséig. így

történt aztán, hogy június ö-ka után is tov^ább folytatták a fegy-

vertelen emberek legyilkolását, úgy hogy a paczifikáczió után

kiküldött hivatalos bizottságok az így megöltek számát 4834

lélekre teszik. Késbb ez a szám 6000-re lön helyesbbítve, és

pedig azon körülmény folytán, hogy az 1851-ben kiküldött els

bizottság eljárása idejében az új osztrák kormánynak még nem
sikerült volt kezet tennie e vérbiróságok jegyzkönyveú-e és

levéltáraira, st ekkor még az egyes családok sem voltak tisztá-

ban azzal, hogy egyes tagjaik élnek-e még valahol, vagy meg-

ölettek, st egyes falvakba az erre vonatkozó hirdetések és fel-

szólítások még el sem jutottak volt."

így rajzolják a román írók Erdélyben a magyar forradalmi

kormányzat négy hónapját. Kötelességünk megvizsgálni, hogy

ez esetben is mi a valóság ? Mit mondanak a tények ?

Bem 1848. deczember 6-án adta ki Nagy-Váradon „Szó-

zat"-át, melyben Erdély összes lakóival tudatja, hogy az erdélyi

hadsereg teljhatalmú fkormányzását átvette. Nemzetiség-poh-

tikai álláspontját e proklamácziójában a következ szavakkal

jelzi: „Mindenki, nemzetiség, vallás- és rangkülönbség nélkül

egyenl s bármely hivatal viselésére ugyanazon jogai vannak,

ha az államnak boí^sületes és h fia s a megkívántató képesí-

téssel bír. Jóllehet a hivatalos nyelv a magyar, a nemzetiségek

belügyeinek intézésénél a magyar mellett saját anyanyelvüket

is haszrullhatják. Mindenki nyelv- és valláskülönbség nélkül a

kormány részérl egyforma oltalomban részesül." A ki e könyv-

ben az elzményeket csak futólagos figyelemben is részesítette,

az láthatja, hogy Bem itt röviden kifejezett álláspontja teljesen

megegyezik a niagyj^r kormányférfiukéval, a magyar ]>arla-

pn<!ntév(!l, S1 nioiidhalni az egész lS4N-ki magyar közvélemé-

nyével is. Kolozsvár visszafoglalása után, deczember L*7-én

lieiii kolozsvári l'öli:i(lis/.:illásár('»l egy újabb proklaniácziót inté-

zd t l'lniély lakosaihoz. „Magyarország alkolniánya által bizto-

-ir)'
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sított szabadscig ismét életbe lép — mondja e proklamácziójá-

ban. — Mindeyinemü politikct-i vétkekért áítalc'uws bocsánat biz-

tosíttatik az egész országra nézve. Ámde, midn a múltra fátyol

vettetik, midn az eltévelyedettnek kegyelmes bnbocsánat
adatik, figyelmeztetem egyúttal az ország minden lakosát, hogy

az alkotmányos kormány ellen elkövetend minden újabb poli-

tikai vétek haditörvényszékileg fog büntettetni." Igaz ugyan,

hogy e proklamáczió, mely az eddig elkövetett bnökért általá-

nos amnesztiát adott, mint Bem proklamácziója, Bem saját alá-

írásával jelent meg, de azért nem szabad felednünk, hogy e

proklamácziót teljes egyetértésben adta ki a táborában lev kor-

mánybiztossal, Beöthyvel, kit pedig Baritiu épen olyan zsarnok-

nak tart, mint utódját Csányit.

Ez elzmények után azonban térjünk át Csányi mködé-
sére, annyival is inkább, mivel a román történetíróknak és pub-

liezisztáknak Bem ez irányú tevékenysége ellen semmi kifogá-

suk sincs, st Beöthy ellen sem igen tudnak és nem is igen

szoktak semmi konkrét vádat felhozni. Miután Beöthy beteges-

kedése miatt lemondott az erdélyi kormánybiztosi állásról,

Kossuth a Dráva vidékérl, hol szintén mint kormánybiztos

mködött, Csányi Lászlót küldötte Erdélybe teljhatalnui kor-

mánybiztosul. Csányi Kolozsvárra 1849. január 81-én érkezett

meg. Elcs esze, elfogulatlan tekintete azonnal felismerte a

helyzet minden nehézségét. „Erdély a legborzasztóbb jelenetek

színhelye — írja február 8-ról Kossuthnak. M — A vérengz

események, rablások, gyújtogatások még mindig napirenden

vannak és azok kölcsönösen gyakoroltatnak egy helyt az oláh,

másutt a magyar által. Mozgó rseregek alakulnak, feladatuk a

teldúlt, békevesztett Erdély nyugalmának visszaszerzése s e

végre az oláh falvaknak lefegyverzése, a fellelhet gyilkosoknak,

rablóknak, gyujtogatóknak összefogdosása. De fájdalom, a könny
alakulásra a rablásvágy is szolgál ingerül, mi minden eddigi

intézkedések daczára gyakorlatba is vétetik s még nagy távol-

ban mutatkozik a kilátás annak megszüntetésére." Csányinak

') Mfirki Sánilor: Csányi LAszló hJrdt'-lybcíi. Enlt-lyi .Muzt'iiin 1SM7.

VllJ. 429. I. <''s IX. f.
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Márki Sándor által az ..Erdélyi Múzeum" fennebb idézett füze-

teiben ismertetett levelezéseibl kitnik, hogy mindjárt Kolozs-

várra érkezte els napjaiban tanácskozott egyes befolyásos

férfiakkal arról, hogy miként lehetne lecsendesíteni a lázadó

románokat? A mint Hosszú László kvárvidéki helyettes f-
kapitánynak február 22-rl ü'ta — ismerte a haza vészes állását

és azt a nagy föladatot, mi az esetre is, ha ellenségeit legyznék,

abban áll, hogy kiengeszteljék a fölzaklatott nemzetiségek egy-

más iránt gylöletet lehel kedélyét. Ugy volt meggyzdve,
hogy az elámított szegény nép, ha jó bánással képessé teszik a

dolgok helyes felfogására, ha ma feszítsd meg-et is kiabált,

holnap a legszebb jutalmat: az ehsmerést és a szeretetet nyújtja.

Véleménye szerint a népnek a lázadástól való elvonására s a

nemzeti ügyhöz való csatolására a leghathatósabb szer a meg-
térk személyének és vagyonának biztosítása. Midn a kolozs-

vári mozgó nemzetrök a szent-lászlói és nagylétai oláhoktól

elvett zsákmányt magoknak megtartották, holott kötelességük

épen az lett volna, hogy az oláhoktól elvett tárgyakat eredeti

tulajdonosainak visszaadják vagy pedig a hatóságoknak beszol-

gáltassák, mint bnösöket keményen megrótta és szigorú meg-
büntetésüket követelte. Midn tudomására jutott azon kegyet-

lenség, melyet Babos rmester Mez-Ürön elkövetett, február

26-ról elrendelte, hogy azonnal rögtönitél katonai bíróság men-
jen ki a helyszínére, mert „az ilyen példa több hasznot hoz,

mintha száz oláhot felakasztanának. Erdély érdeke okvetetlenül

megkívánja s parancsolja, hogy az ily kihágások a legszigorúb-

ban büntettessenek, mert különben a háborúnak vége sohasem
lesz, a nép a bujtogatok kezei közé játszatik s elvégre is a rop-

pant vér- és pénzáldozat után egy sivatag ország lesz Erdély."

Mikor Bem gyzelmei után a magyar birtokosság és értel-

miség kezdett visszatérni elhagyott birtokaira, az egyes falvakat

jóformán üresen és minden polgári rend nélkül találta. 184840.

telén egészen az idpontig — mint szemtanuk elbeszéléseibl

tudjuk ^) -- a többségükben oláhoktól lakott vármegyék területén

alig volt intelligens társadalmi osztiilyiut/, tiir!o/.('> magyar ember.

') Sziláyifi Finlciis : Al.sól'clit'T várnu'j,'-yit I84.S— l(t-l)t>ii. "JSit. 1.
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A nagryobbrcszt teljesen íeldúlt községeknek csak némelyikében

lehetett egy-egy intelligens magyar embert találni. Ezek is több-

nyire özvegy nk, árván maradt g^vermekek, egy-egy odahaza

rekedt lef. pap, tanító, gazdatiszt. És mit kellett e szegény otthon

rekedteknek szenvedniük! A románok ablakaikat beverték, laká-

saik ajtait leszedték és elvitték. Némelyikrl a jobbat-ska téli

ruhát is lehúzták, élelmi szereikbl, ingóságaikból kifosztották.

A nemes urinkct keresztnevükön szólítva, tegeztek; az özve-

gyeket és lányokat, épen úgy, mint Hóra idejében, kényszerítet-

ték, hogy a községbeli román íerfiak közül válaszszanak maguk-
nak férjet. Lakásaik ablakjai alatt éjjelenként ordítoztak s

fenyegették, hogy reggel majd elfognak bánni velk. Állandóan

kutya magyar, ördög fajzat, undok dögvészes nép stb. szidalmak-

kal illették.

Ily nyomorult állajíotban találták a hazatérk az otthon

maradtakat, a kik aztán elpanaszolták átélt súlyos szenvedései-

ket. Ékesebben szóltak azonban mind e panaszoknál a feldúlt és

leégetett udvarházak és kastélyok. A felvert gabonások, az üres

pinc-zék, a f(^lj)rédált csrök és asztagok, egy szóval a tökéletes

pusztulás ama képe, mely a visszatért birtokos szemei eltt fel-

tárulva, annak lelkét keserséggel és boszuvágygyal töltötte el.

A román nép, mely vezetitl felbujtva, e gyalázatos fosztogatá-

sokat és garázdálkodásokat elkövette, maga is érezte viselkedésé-

nek szégyenletes voltát. A falukban megjelen birtokosok s az

ket kisér fegyveres er láttára, mint felriasztott vadak menekül-

tek tömegesen az erdkre, vagy rejtzködtek el odahaza. Nagyon
kevés jobbágynak volt bátorsága odahaza maradni és volt földes-

urával szembe nézni. Ezek aztán magukat porig alázták, szidták

és átkozták vezetiket, kik ket eh'unítva, ily gyalázatos tettek

elkövetésére bírták.

Nagyon érthet tehát, ha a volt földesurak most már a

fájdalomt(')l és megtorlás vágyától eltelve, több ízben tovább

mentek, mint a mennyi nyugodtabb körülmények között és más
fajtájú clözniényrk mellett megengedhet lett volna. Legelször

is, ezek a mindenükbl kifosztott földesurak volt úrbéreseiktl,

mint káruk okozóitól, annak megtérítését követelték. Néhol a

tettüket megbánt lonián parasztok erre ónként iiajlandónak
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is mutatkoztak, de a kártérítés módjára és mértékére nézve csak

ritkán tudtak megegyezni. Miután a románság jóformán félesz-

tendeig, 1848. szeptemberétl 1849. február végéig, minden tör-

vényes adminisztráczió nélkül teljesen fékevesztett életet élt,

melyben az enyém és tiéd között való külömbséget jóformán

elfeledte, szükségesnek mutatkozott a rend és közcsend helyre-

állítására és fentartására bizonyos közeget rögtönözni. Az egyes

városok és nagyobb községek, mihelyt magyar kormányzat alá

kerültek, azonnal hozzá láttak e czélra önkénytes vadászcsapa-

tok szervezéséhez. E csapatokat a románok nem jó szemmel

nézték, mert rendkívül nehezökre esett nyakukat újra a törvény

és a társadalmi rend igájába hajtani. A kisebb- nagyobb össze-

ütközések, különösen az els idkben, a román parasztok és a

csapatok között napirenden voltak, annyival is inkább, mert a

visszatért földesurak e csapatok segítségével igyekeztek vissza-

szerezni nem egy esetben azon ingóságaikat, melyeket egyes

parasztoknál felismertek, de a melyeket e parasztok vonakodtak

visszaadni. Ilyen esetekben többször megtörtént, hogy e vadász-

csapatok, melyeknek soraiban nem egy olyan egyén volt, a ki-

nek hozzátartozói valamelyike a román lázadók lándsái alatt vér-

zett el,— keményen, st igazságtalanul is bántak el a románokkal.

AÍsófehérmegyében, a batizi hegyen egy ilyen vadász csapat

17 olyan batizházi oláhot ltt agyon, a kiket pedig csak mint

foglyokat kellett volna felsbb rendeletbl Maros- Újvárra kisér-

iii(')k. Ilyen esetek más helyeken is elfordultak.

Röviden, mikor Csányi lírdélybe jött, akkor a haza e részében

nemcsak háborii volt, de megrögzött teljes anarchikus társadahni

állapotok is uralkodtak. Els feladata volt ezen segíteni s e czél-

b()l Erdély közigazgatását és büntet igazságszolgáltatását a

viszonyoknak megfelelen, a lehet legnagyobb gyorsasággal

rendezni. Február 7-én felhivta a fis])án()kat, kormánybiztosokat

és megyei tisztvisíilkct, hogy azonnal térjenek vissza megyéikbe,

mihelyt azok felszabadullak a törvénytelen uralom alól és szer-

vezzék vármegyéjöket, még pedig ne a régi erdélyi, hanem egy-

(intetüen magyarorszáui iiiin1ár;i. Miután az (írszáugyíilés a ren-

des tisztujílásokal cltiltdtta, ne; tiirlsaiiak lisztujítti közgylést.

IiaiH'in (' tisztviselket nevezzék ki ideiglenes minségben az
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olyan ogyénok kr)zül, a kiknek erólyét ós eszcH ismerik s a kikéit

elvállalhatják a felelsséget. Hogy a fispánok és kormánybizto-

sok inkább kapjanak alkalmas közigazgatási tisztviselket, kije-

lentette, hogy azoknak fizetését fel fogja emelni. M A fispánok

és kormánybiztosok azonban nem igen siettek a megyék magyar-

országi lábon való szervezésével, részint azért, mert nem talál-

ták ez új szervezetet az erdélyi viszonyokhoz alkalmasnak,

részint, mert egyáltalán nem rendelkeztek elégséges számú
alkalmas egyéniséggel. Nagy nehézséget okozott C'sányinak az

adminisztráezió rendezésében az is, hogy e háborús idki)en

nem volt megvonva, — de nem is igen lehetett — a biztos

határvonal a polgári és katonai kormányzat hatásköre között. E
miatt a két külön hatáskörben mköd tisztviselk között nem
egy félreértés és összeütközés támadt. Hogy e tekintetben mily

nagy volt a zavar, leginkább illustrálja az a körülmény, hogy

ápril 12-én kiadott rendeletével maga a hadügyminiszter volt

kénytelen felszólalni az ellen, hogy a katonai hatóságok ne

avatkozzanak a polgári hatóságok eljárásába. Mind e nehézsé-

gekkel azonban Csányi a viszonyokhoz képest sikeresen meg-
tudott birkózni. Április végén Erdély közigazgatása már meg-
lehetsen szervezve volt. noha az állapotok még április közepe

táján is olyanok voltak, hogy a szolgabirák az egyes román

községekbe csak fegyveres nemzetrök fedezete alatt mehettek

ki. Néhol a fegyveres nemzetrök kíséretében jíh' szolgabin')

közeledtének hirére a községbl az összes lakosság elszaladt

s e miatt a szolgabíró nem volt képes a község élére elöljáró-

ságot tenni.

A közigazgatással párhuzamosan igyekezett szervezni az

Erdély akkori viszonyai között annyira fontos büntet igazság-

szolgáltatás ügyét is. Mindjárt február 7-én rendeletet bocsátott

ki a vármegyékhez, melyben meghagyta, hogy a megyékben

lev rendes büntet törvényszékek addig, mig a körülmények

kedvezbben nem alakulnak, permaneneziában maradjaiuik.

Az eddigelé szokásban volt egy büntet törvényszék helyett

azonban minden megyében kett alakíttassék. Mindeink ilyen

Márki Sámlor : „Csánvi Li'iszló Knlrlvlicn." lOnlélvi Miizcuiii lSlt7. l!>7. 1.
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megyei büntet törvényszék álljon egy elnökbl, négy közbiró-

ból és egy jegyzbl. Ez utóbbinak azonban nincs szavazati

joga- Az összes bírákat a fispán, vagy annak nem létében, a

megyei kormánybiztos nevezi ki, de két törvényszékre való

eloszlásukat magok az összes számú birák eszközlik. Az elnö-

köt is maguk a birák választják maguk közül. Az egy évnél

nagyobb fokú Ítélet felébb vihet és pedig egy e végre, országos

biztosilag ideiglenesen választott bírósághoz, melynek szék-

helye Kolozsvár. A rögtönitél törvényszékek pedig eddigi

minségökben meghagyatnak.

Elérkeztünk ahoz a ponthoz, a melyet illeten román rész-

rl a legsúlyosabb vádakat szokták emelni Csányi és mködése
ellen. Az elbbi lapokon Baritiuból idézve, megemlítettük.

hogyl851-ben az akkori osztrák kormány egy hivatalos vizsgálat-

tal igyekezett konstatáltatni,hogy Erdélyben Csányi vésztörvény-

székeinek mennyi áldozata volt. E vizsgálat eredménye a hiva-

talos „Wiener Zeitung" 1851. augusztus 28-ról kiadott számában
jelent meg, a hol azt állítják, hogy rögtönitél bíróságok Erdély-

ben a Beöthy kormánybiztos által január havában kiadott utasítá-

sok alapján mködtek s ez utasítások szerint az ítélet meghoza-
talára, beleszámítva a vizsgálatot és kihallgatást is, összesen 3

órai id volt engedve. A román nemzetiségi történetírók és pub-

liczisták, mint Barítiu fennebbi idézetébl is alkalmunk volt látni,

a „Wiener Zeitung" e czikkét véve alapul, állítják, hogy a

Csányi-féle törvényszékek minden szabályszer eljárás és tör-

vényes formaságok nélkül 8 vagy legfölebb 12 ('>ra alatt a kezökbe

esett románokat kivégezték.

Szükséges lesz ez állítások tarthatatlanságának kimutatá-

sáért egy kissé bvebben foglalkozni az 184í)-ki forradainü

magyar kormányzat alatt szokásban volt nigtönitél bírósági

eljárással.

A rögtönitél bírósági eljárást legelször a hadiigyminisz-

ler 1845) január 28-án kiadott 121. és 127. eln. számú rendeletei-

vel igyekezett iijra szabályozni. Ez ideig a régi statarialis eljárást

követték szükség esetében. A közvéleményt azonban a hadiigy-

luiniszter rendelete nem elégítette ki. Halász Holdizsár rebiiuir

8-án egy törvónyjavaslatot terjeszteti az országgylés elé a rr>g-
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tönítélö liirósáíii eljárásról. E javaslatot a clebreezoni ország-

gylés február 13-án némi módosításokkal elfogadta és mint ti)r-

vényt életbe is léptette.

E február 13-ki t()rvény szerint minden rögtrtnitélö biróság

egy elnökbl és négy tagból álló vegyes biróság volt, a mennyi-

ben eliiöke egyaránt lehetett katona vagy polgári állású egyén,

míg tagjai közül kett mindig katona és kett polgári egyén

volt. Eljárását a következ határozmányok szabták meg.

A vádlott egyén átadása után legföljebb '24 óra alatt a

biróság elé volt állítandó. A biróság azonnal összeül és az eljá-

rási szabályok felolvasása után annak tagjai leteszik az elirt

esküt. A vádlottnak joga van önmagát védeni, vagy védt
nevezni meg és ha ezt, a bíróságtól erre felszólíttatva, 6 óra

alatt nem tenné meg, részére a biróság hivatalból fog védt
kinevezni. A vádlottat sem vallomásra, sem másnem nyilatko-

zattételre nem szabad kényszeríteni. Ha önkényt kivan nyilat-

kozni, nyilatkozata a biróság jelenlétében pontosan fel fog

jegyeztetni s az eltte felolvastatik s azután, ha akarja aláírja,

— a bíróságnak azonban valamennyi tagja köteles aláírni. A
tanukat és pedig els sorban a vádlottét s aztán a közvádl(')ét, a

biróság a vádlottal szembesítve hallgatja ki. A tanukhoz kérdést

intézhetnek : a vádlott, a közvádló és a biróság tagjai, vagy a

vádlott védje. A tanuk nyilatkozatai feljegyeztetnek s nyom-
ban felolvastatván, a bir(')ság tagjai által aláíratnak. A tanuk

kihallgatása után a közvádl(') bvebb vizsgálatot is kérhet. E
czélból a tárgyalás felfüggeszthet, de 12 óránál hosszabb a fel-

függesztés ideje nem lehet. Ha a vádlott kívánja az eljárás fel-

íiiggesztését azért, hogy ellenpróbáit beszerezhesse, a bíróság

szótöbbséggel fogja meghatározni az idt, hogy meddig függeszt-

het fel az eljárás. A biróság azonban tartozik arra figyelcnnnel

lenni, nehogy az id rövidsége az ellenpróbák megszerzését

lehetetlenné tegye. Ily esetekben a biróság köteles mindent elkö-

vetni, hogy a vádlottnak áilatlanságát netalán bizonyító ellen-

j)i'('ibák megszereztessenek. Ha a vádlott tetten éretett, vagy a

felJKtzott s általa meg nem gyengített bizonyítékok oly ersek,

hogy a vád valósága kétségtelen, akkor a bíróságnak joga van
a felfÜL''L'"esztést meiítagadni. Ha az eljárás f(^l nem fíiijríi-esztetelt
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vagy felfüggesztés után a határid leteltével újra megindíttatott,

a közvádlónak és a vádlottnak tanúi rendesen kihallgattattak, a

közvádló röviden eladja ismét a vádat és annak próbáit. Ezután

pedig a vádlott, vagy védje mondják el azt, mit a védelemre

szükségesnek látnak, melyek után a bíróság külön szobába

vonulván, ítéletet hoz s az ítéletet minden tagja aláírja. A vád-

nak bebizonyítására múlhatatlanul szükséges a vádlottnak a

körülményekkel összhangzó elismerése, vagy ennek hiányában

legalább két kifogás nélküli teljes hitel tanúnak összhangzó

bizonyítása. A vádlottnak akár elmarasztalására, akár teljes fel-

mentésére minden tagnak egyhangú beleegyezése szükséges.

Elmarasztalás esetében csak halálos büntetést mondhat a bíró-

ság, mely mindenkor puskapor és golyó által hajtatik végre

;

felmentés esetében pedig a vádlott azonnal szabadon bocsátandó.

Ha a vádlott sem el nem marasztaltatott, sem teljesen ártatlan-

nak nem találtatott, a köztörvény szerinti rendes bíróságnak

általadandó. A rögtönitél bíróság ítéletétl sem felebbvítelnek,

sem kegyelemérti folyamodásnak helye nem lehet, hanem a vád-

lottra kimondott halálos ítélet a vádlottnak azonnal kihirdette-

tik és 3 óra múlva a bíróság egyik tagjának jelenlétében végre-

hajtatik. A rögtönítél bíróság eljárásának minden egyes esetre

nézve az eljárás megkezdésétl az ítélet végrehajtásáig számí-

tandó háromszor 24 óra alatt teljesen be kell fejezve lennie.

Kivétetnek c szabály alól azon esetek, melyekben az eljárás a

vádlott kérelmére ideiglenesen fölfüggesztetett. Ilyen esetekben

a háromszor 24 óra az eljárás ujabb megkezdésétl számíttatik.

Az egész rögtönitél eljárás nyilvános. Kivételnek helye ettl

csak akkor víin, mikor ezt fontos áHami érdekek kívánják meg.

Ez volt az a rögtönbíráskodó törvény, molyiiek alapján a

Csányi által Erdélyben felállított úgynevezett vérbiróságok

mííkrxllck. Ha már most (isszehasonlítjuk azt az eljárást, melyet

töi'véiiy iiicgszaíjott, az osztrák hadbiróságok eljárás;ival. a

mely szerint úgy a szabadságba rcz alatt, mint ainiak lefolyása

után az osztrákok itéletxít lio/tak a kezokbe esett luairvar fog-

lyok felett, lehetetlen jóles érziíttel nem konstatálnunk azt az

óriási különbséget, mely u kottö között a román történetin'ik és

piiblieziszták által aiin.viia iiu'gltél.vegzett inaiiTai- nigtonitélo



- Tii; -

eljárás javára íellelhelö. A magyar rö£rt()niíélö bir(')sáííi eljárás-

ban a vád a védelemtl teljesen el van választva, a védelem
szabadsága biztosítva s a vádlottnak minden eszköz kezébe
adva arra, hogy magát védhesse s végül biztosítva a legnagyobb
garaneziák egyike : a nyilvánosság is. Az osztrák haditörvény-

székek eljárási szabályaiban mindennek nyoma nemcsak ekkor
nem volt, de még ma sincsen. Az 1849-ki forradalmi kormány
e büntetjogi eljárása teljesen modern és mélt(') a jogállamhoz
minden tekintetben. Intézkedéseibl világosan kitetszik, hogy
az a sokat emlegetett 3 órai id egyszeren ferdítés, mert a leg-

rövidebb eljárás háromszor 24 órára volt szabva s ez a három
•íra az Ítélet kimondása után az Ítélet végrehajtására vonatko-

zott csupán. Volt azonkívül e törvénynek egy olyan §-a is, mely
alkalmas modus procedendit volt hivatva teremteni arra, hogy a

bir(')ság a törvény szigorán enyhíthessen, s ez abban állott, hogy
megengedte a bíróságnak, hogy ha nem lehetett a teljes ártat-

lanságot konstatálni, a vádlottat átadva a rendes törvénykezés-

nek, a törvény szigora mintegy enyhíttcssék annak sérelme

nélkül.

Hogy Barit iunak és társaínak azon állítása, hogy ezek a
vérbíróságok Erdélyben 0000 embert végeztettek ki, mily

absui-d és czélzatos hazugság, kitnik a következ tényekbl és

adatokból. Alsófehérmegyében bíróság elé állítottak összesen

105 vádlottat. M Ebbl halálra Ítéltek összesen ;i")-rit. E 85 kr)Z()tt

is 3 magyar volt. Ezek között két gör. katli. papot leszámítva
— a kiket csak ers képzelettel lehetne a politikai bnösök közé

számítani — a többi mind gyujtogatásért, rablásért és gyilkos-

ságért volt pörbe fogva. Hogy az 18Ö1 -ki hivatalos nyomozó
bízottság min módszerrel hozta ki az ismeretes óriási számot,

azt épen az als(')feliérmegyeí rögtíinitél bíróság esetébl láthat-

juk, így az alsófehérmegyei románok 1S41). deczember 30-án

(iyulafehérvárr()l keltezve, egy folyamodást adtak be () felségé-

hez, melyben erre vonatkozóan a következ állítás foglaltatik :

.,Maros-l jvárott Kemény István, Pogány (íyr)i-gy, i'ogány

Károly és a két Miksa vérbirák közel 3(X) románt iléltek halálra

1) Sziiigi/i Farkits : Alsitfcliór-várinopyo lH48--}í>-l)on. WAiS. I.
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és lövettek fbe. Egyetlen egy napon 150 lövetett fbe s minden
lövésnél azt kiáltották: „Cantati ! Desteptate Romane!" —
Ezzel szemben a való tényállás az, hogy Maros-Ujvárott halálra

Ítéltetett 32 román.

Nézzük meg most egy másik megyében, Bels-Szolnok és

Doboka megyében e rögtönitél bíróságok mködését. A deési

kir. törvényszék levéltárában lev 1849. évi börtönfelügyelöí

könyvben 418 rab van feljegyezve. ^) Ebbl elszökött 18; elítél-

tetett 2—5 évig 29 ; 5—15-íg 54 ; 2 héttl 5 évig 113. Több-keve-

sebb botütés után elbocsáttatott 62 ; meghalt itélet-hozatal eltt

3 ; megjegyzés nélkül van 53 és halálra iléltetelt 6. Köztudomá-

súlag legtöbb kihágás a románok részérl épen e két megyében

történt s igy minden bizonynyal is e két megj'ében akadt leg-

több teendje a Csányi-féle rögtönitél bíróságoknak és mégis

a halálraítélt és kivégzett románok száma e két megyében ösz-

szesen 38 volt. Engedjük meg, hogy Kolos, Hunyad, Küküll
stb. megyékben összesen kétszer annyit ítéltek halálra, mint e

két megyében, úgy sem lehet a rögtönbírósági ítélet következ-

tében kivégzett románok számát 100-nál többre tenni, már
pedig 100-tól 6000-ig még tisztességes összeg van. Tényleg

azonban ötvenre sem rúgott az így elítélt románok száma s ezek

között politikai bnösnek minsíthet alig egy-kett. A nagy

többség kivétel nélkül czégéres gonosztev, rabló és gyilkos.

Hogy mily skrupulozitással jártak el ezek a törvényszékek,

különösen, ha intelligens és némi társadalmi súlylyal biró

<!mber volt a vádlott, az kitnik Mdnu Gábor esetébl is. t
Erink, br. Huszár egyik gyilkosa, elitéltetése alkalmával azzal

vádolta, hogy részes volt báró Huszár meggyilkolásában, illet-

leg, hogy vitte volna a meggyilkolt Huszár fejét egy zseb-

kendbe kötve, Naszódra Urbánhoz. A törvényszék húsz tanút

hallgatott ki és a vádlottat felmentette, mint ártatlant.

Kül()iib(!n tartozunk az igazság érdokéixMi azt is konsta-

tálni, hogy a magyar közvélemény cgyállaláii ncni rajongott

ezekért a rögtönitél bíróságokért, st maga a kormány sem.

') Kádár JóZHcf: liola-Sz(ilii..U- i'-s D.ilmU;. lu.'^rv.- ISÍS íü-bfii

•JOl lap.



— 718 —

Vukovics Seb igazsáfíügyminiszter mindjárt tárczája átvétele

után, május ö-én rendeletet bocsátott ki, melyben intézkedett,

hogy még azon vádlottaknak is, kik védöjoket megnevezni

vonakodnának, vagy védelmükre talán szegénységük vagy ál-

szégyen miatt ügyvédek vállalkozni nem akarnának, legj'en

hivatalból kirendelt védjük. Ugyané napon odautasította a

vésztürvényszékeket, hogy az eljárásuk kürébe tartozó vétségi

esetek küvetkeztében befogottak névjegyzékét a vádnak és a

dolog kürülményeinek kimutatása mellett most azonnal, jüvö-

ben pedig minden S napban í'ülterjeszszék hozzá. Pár nap múlva,

a rügtünitél türvényszékek számát az egész országban,

Erdélyt is ide számítva, üsszesen 10-re szállította le. Május

11-én szivére kütütte a küzvádlóknak, hogy a honárulás tárgyá-

ban a nemzetgylés által alkotott türvényeket szorosan szemük
eltt tartsák és semmi olyan feladást, mely az említett türvé-

nyekben elsorolt tényekre nem vonatkozik, a vésztörvényszék

elébe ne terjeszszenek, külünüsen, hogy minden olyan esetet,

mely a haza elleni tényleges cselekvésen vagy izgatáson nem
alapszik, vádtárgyául ne tekintsenek. Június 20-án pedig a

vegyes rügtünitél bíróságokat megszüntette s Pesten álhtott

lel egyetlen toi-vényszéket.

Azonkívül a fispánoknak határozott utasításaik voltak, a

rügtünitél bíróságokra, ha szükségét látják, mérsékl befolyást

gyakorolni.

„Weér F'arkas fispán — írja Kádár József M — mint

utasításai tanúsítják, nagy mértékben folyt be az ítéletek szeli-

dítésére s ha itt az egyesek túlbuzgalma folytán hozott ítéletet

nem mérsékelhette, a Kolozsvárott lev ilynem felebbvíteli

törvényszéknél, melynek eln()ke volt, érvényesítette befolyását.

Ez ok miatt sokan küszünhették neki életben maradásukat.

Humánus voltát i)izonyítja a márczius 29-én tartott gvülé.sen

val(') beszéde, mel}' kijelenté, hogy a terrorisnmsnak nem barátja ;

a bnt sújtani, az ártatlanokat védelmezni, a nem nagy bnü-
sükün könnyíteni kütelessége. E beszédében egyúttal indítvá-

') Bels-Szoliiok {'s Doboka nieg-ve törfónotc 1848— 4it->)en. DeC's. 1890.

la,..
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nyozta a börtönök kijavíttatását is. Szónoklata varázservel

birt, a többség indítványát elfogadta." Egyáltalán a Csányi-féle

rögtönitél bíróságok ellen emelt szörnységes vádak a valóban

megtörtént tények vizsgálatánál, nagyon szerény méretekre

zsugorodnak össze s bátran elmondhatjuk, hogy nem volt a

világon talán sehol hasonló mozgalom, a melyben a gyz meg-

torlásának oly kevesen estek volna áldozatul a politikai bnösök
közül, mint ez id alatt Erdélyben.

Csányi els proklamáczióját Erdély népeihez, illetleg a

szászokhoz és a románokhoz 1849. márezius 2-án bocsátotta ki.

„Oláhok ! Ti, az osztrák tisztek és cselszövények által tévútra

vezetett elámított, szerencsétlen oláhok !
— irja Csányi e prok-

lamácziójában. — Nincs az emberi emlékezetben, nincsen a tör-

ténetek végetlen lapjain nyoma a ti szabad nemzeti életeteknek

;

szolgák voltatok a rómaiak, szolgák a vándor népek uralma

alatt, szolgák késbb is, az utóbbi ezredévek során át, csak a

magyar deríté rátok a múlt évben a szabadság hajnalát. A
magyar tépte szét szolgaságtok kötelékeit,- a magyar emelt fel

titeket a szabad polgárok sorába, megajándékozván tulajdon

joggal, szabad földdel ; egyenlvé téve szegényt, gazdagot az

emberiség jogainak élvezetében és ti, kik szolgai járomban hívek

voltatok — ingyen nyert szabadságtokban köszönet, hála és

hség helyett a magyar védtelen falvakat feldúljátok, kiraboljá-

tok, leégetitek, lakosait álom között, védtelen állapotban megle-

pitek, meggyilkoljátok és azoknak fajtáját, kik veletek sok

századokon j()ban, rosszban osztozó társaitok voltak, kiirtani

törekesztek."

„Oláhok ! Vannak a béketürésnek is határai. Az egyesült

haza, a jó anya eddig kegyeletlel igyekezett titeket az engedel-

mességnek, a törvények tiszteletének ösvényére visszavezetni,

— de van hatalma, van kiapadhatatlan erforrása az engedetle-

neket, s a htlenségben makacsokat vétkíiklioz mérve, kiérdemelt

büntíítéssel siíjlaiii. Oláhok! gyilkoló, rabló szerencsevadász

tii 1)1 II íjaitok, prefektjeitek, centurioitok vérengz vezetése alatt

inát(')l számított S napot tiizok ki számotokra n meirtérésre és

iindazoknak, kik ezen id alatt visszatérnek lalvaikha, földükre,

bnbocsánatot hirdetek, — egyedid az ehablottak visszaadását
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tevén kötelességökül. Fel tehát oláhok ! — szálljatok le a zordon

havasokból, keljetek ki táboraitokból, hol elbb-utóbb az eírye-

sült Magyarország legyzhetetlen ereje vakmerségtek álmaiból

kiragad benneteket. Oláhok! — térjetek vissza a törvények

iránti engedelmességre — akkor hivlak titeket vissza a szabad

polgári élet terére — sok szenvedéssel összeesatolt kóborló, ván-

dor, rabló életetek nemébl — amikor Urbán, ámító orgazdátok,

megveretve, kizetett az országból — s így a kire többé nem
támaszkodhattok és a kire egyébként is hiába támaszkodnátok,

(lyzelem után nyújtom tehát nektek a béke olajágát ; fogadjá-

tok azt el, különben a legszigorúbb büntetésre számíthattok,

mert ezennel nyilvánítom, hogy az, a ki az engedelmességre S
nap alatt vissza nem térend, minden, akárhol található vagyonai-

nak elvesztésén kivül, a testi büntetésnek vétkéhez mért foko-

zatában részesülend, ellenben nyugodtak és meggyzdöttek
lehettek arról, hogy a múlt év márczius havi szentesített törvé-

nyek mindenkor életben fognak tartatni és az egyesült hazának
lakosai soha többé a szolgaság jármába igáztatni és jobbágyságra

köteleztetni nem fognak. Az egyenlség felállított elve oly

malaszt, melyben különbség nélkül minden polgár, ki a törvé-

nyeket tiszteli, egyaránt részesül." ^)

Csányi e proklamácziójának különösen az a része szolgál-

tatott okot sok kifogásra és kemény kritikára, melyben a 8 nap
alatt vissza nem tér románokat testi büntetéssel — vulgo boto-

zással — fenyegeti. Fel is szólalt ellene magában a debreezeni

országgylésben a márczius S-ki ülésen a román nemzetiség
Wlád Alajos, ki ez alkalommal e proklamáczióról következ-

képen nyilatkozott: „Az említett proklamáczióban nem keve-

sebb foglaltatik, mint a sokszor emlegetett testvériség elvének

keser szatírája. Nem akarok ezen proklamáczió egyes pontjaí-

lioz szólani, azokra talán a hírlapokban teszem meg észrevéte-

leimet, hanem egy oly tényre akarom a házat figyehiieztetni,

mely a czivilizácziónak és az emberiség szent ügyének érdekébe

vág. í^egelébb is Csányi azt mondja az oláhoknak, hogy térje-

nek meg s többféléket elé hord nekik, utoljára avval fenyeget-

') Holivrrl .")7. i</,}'im.
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vén ket, hogy a kik 8 nap alattmeg nem térnek, testi büntetés-

ben fognak részesíttetni. (Nagyon helyesen ! Úgy kell !) Én fel-

fogom az önök ingerültségének okát, mely az erdélyi oláhok

által áUítólag elkövetett s véleményem szerint szerfelett nagyítva

eladott kegyetlenségek feletti boszuságukból ered s megbocsá-

tom önöknek felindulását, midn e tárgyról beszélek. (Nevetés)

Nem is akarok a bnnek palástolására felszólalni, mert keblem
is fogékony a szelídebb érzelmek befogadására (zaj) s kivánom,

hogy a ki bnös, lakoljon, de ne a czivilizáeziónak rovására.

(Csak úgy, a mint lakolhat). Furcsa, önök mindig azzal állanak

el, hogy Austria méltánytalanul s embertelenül bánik azon

vidékekkel, melyeket elfoglal s mily szomorú sors vár reánk, ha
az országot megtalálná hódítani (talán nem igaz ?) : de mit mon-
danak hozzá, hogy Csányi a forradalom által képviselt szabad-

ság részére bottal akarja megnyerni az oláhokat, testi büntetés-

sel fenyegetvén azokat, ha bizonyos id alatt meg nem térnek.

Uraim! — én is azon népnek tagja vagyok s ámbár sajnálko-

zom azon a szerencsétlen vidékeken, de kötelességemnek érzem,

mint azon népnek képviselje szót emelni." ^)

Wlád e felszólalását, mint a közbeszólásokból látjuk, az

országgylés nem hallgatta nyugodtan és türelemmel. Nyomban
fel is szólalt utána Abonyi képvisel, ki Wlád felfogását helyre

igazítani törekedvén, a testi büntetést olyképen igyekezett ma-
gyarázni, hogy feltehet Csányiról, mint humánus emberrl,

hogy a testi büntetés alatt nem botozást értett, hanem börtön-

büntetést, mert tulajdonképen ez is testi büntetés. A Csányi

proklamácziójában kilátásba helyezett testi büntetés azonban
tényleg botbüntetés volt. A kisebb bnösöket bizony a törvény-

székek 25—50 botra Ítélték s a végrehajtás után szabadon bo-

csátották. Június hó elején pedig az országgylés nündenféle

testi büntetést eltörölt s igy megsznt Erdélybon is a botoziís.

Hátra van még, hogy meg\'izsgáljuk a Heni és Csányi kö-

zött fennforgó konlliklust is.

Csányi nagy tisztelje volt ngyan Uenniek, dv lobb ízben

') Wlád Alajos: A niiaáu lu'-p ü|ifye. 1SÜ3. 83— Ml. 1.
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kénytelen volt vele ellentétes álláspontot foglalni el, eltekintve

attól, hogy Bemnek nem egy hadi mozdulatát nagyon is aggá-

lyosnak s hadakozásmódját minden genialitása mellett is „szeles-

nek" találta. így Bem február 22-én felszólítást intézett a széke-

lyekhez az iránt, hogy jelentkezzenek a végbl, hogy Besztercze

vidékét velk gyarmatosítsa. Csányi ellene volt e tervnek,

mert az idt és a körülményeket nem tartotta alkalmasnak ilyen

nagyobb szabású telepítési tervek keresztül vitelére. Czecz és

Bauer rnagy, kik erdélyi mkíkléso alatt a legközelebb állot-

tak Bemhez, emlékirataikban összhangzóan kiemelik, hogy a

polgári egyéneket kerülte és szinte elkedvetlenedett, ha kormány-

biztosokkal kellett érintkeznie. Nem akart, Kossuthot kivéve,

maga fölött, vagy maga mellett senkit elismerni. Bauer nyilat-

kozata szerint, ha a hadügyminiszterhez kellett jelentést tenni,

mindig nagy fáradtságba került rábírni, hogy a jelentést alá-

írja. Ha Bem mellett valami színtelen s minden önáll(')ság és

erély nélkül való kormánybiztos mködött volna Erdélyben,

akkor ellentétrl kzte és a kormánybiztos között szó sem lett

volna, de Csányi önállósága és erélye csakhamar provokálta

ezt a nézeteltérést. Bem Szeben bevétele után nem igen vette

tekintetbe Csányi fennebb ismertetett keményhangu prokla-

mác'zióját, hanem azonnal, mihelyt az osztrákokat és oroszokat

kiverte Erdélybl, a megtérknek általános amnesztiát ígért min-

den, a múltban elkövetett bnért. Csányi nem szívesen trte e

hatáskörébe való avatkozást és Kossuthnál keresett orvoslást.

Kossuth nem is késett Csányi felfogásának igazat adva, Bemet

márczíus 18-áról Czíbakházán kelt levelében figyelmeztetni,

hogy amnesztia hirdetésével a kormány politikáját ne elzze

meg s a szászoknak teend ígéretekkel ne kösse meg a kormány

kezét, hanem a maga részérl is hasson oda, hogy azokat, kik

az oroszokat belvták, mentl hamarabb honárulásért hadi-

líirvényszék elé állítsák. Bem, mieltt Kossuthnak e levelét ve-

hette volna, márczius 21 -éri Brass(')l)au ujabi) kiáltványt bocsá-

tott ki, melybeu az eltávozottakat felszólítja, hogy térjenek

vissza a hazába. „A magyar kormány meg fog nek1(>k bocsáj-

tani, hiszen ugy is eléggé megvagytok büntetve a Jélckisineret

furdalása által, mely benneteket hosszú éveken át üldözni fog,
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midn kegyetlenségeitekre fognak emlékeztetni s midn a köz-

vélemény elítél."

Tény azonban, hogy Erdély pacifikációját illeten Bem és

Csányi között nemcsak személyi, hanem jelentékeny elvi ellentét

is forgott fenn. Csányi azt hitte, hogy a román és szász lázadó-

kat elbb szigorú erélyességgel kell rendre szorítani és csak a

béke teljes helyreállítása után gondoskodni az esetleg jogos kí-

vánalmak kielégítésérl. Bem meg volt gyzdve, hogy a teljes

bnbocsánattal és az alkudozások terére való lépéssel meg lehet

nyerni a románokat a magyar szabadság ügyének. Bemet e

gondolatra a romániai menekültekkel való érintkezés vitte-

Szeben bevétele után e menekültek nevében Boliac Caesar lé-

pett Bemmel érintkezésbe. Az tudtával indította meg Brassó-

ban a román magyar kibékülés orgánumát, az ..Expatriatul"-t.

„Hat hónapi börtön és üldözés után, írja Bohae e lap els
számának vezérczikkében — a hazájából elmenekült Román
Számzött felnyithatja szemét és szabadon vehet lélekzetet,

hála a magyar fegyvereknek és Bem tábornoknak, a szabadság

ez arkangyalának, ki villámával lesújtotta a zsarnokság démon-
jait és megtisztította az eget. Komán testvérek, kik annyi töre-

dékre vagytok oszolva és osztva ! Hasson át titeket az az igazság,

hogy a mostani háború nem ez, vagy ama nép, nem ez, vagy

ama császár közcitt foly, hanem hogy mai nap az egész Európá-

ban csak egyetlen küzdelem van : a szabadság és a zsarnokság,

a népek és a trónok között A mig a román aludt szolga-

ságban s a mig a népnek képmutató zsarnoka nevetett fájdal-

mán, látva, hogy gyenge és mveletlen, az alatt a magyar fel-

emelkedett és felébresztette t is lethargiájából és felszabadí-

totta hire s tudta nélkül a jubbágyság szolgaságából, — IVUdet

adott neki s testvérévé fogadta a törvények eltt és szabadságot

adott, hogy kifejthesse minden testi és erkölcsi képességeit. Es

, a hely(!tt, hogy felfegyverkezzék, küzileni felszabadítója mel-

lett, a hely(!tt, hogy felkeljen a közíis ellenség ellen, minden

erejével azon küzd, hogy megint abba a szolgaságba jusson, a

melyben volt. Úh milyen tévútra vezetés ez a pokoli kamarilla

részérl! Jutott-c eszetekbe óh román testvérek, hogy a kama-

rilla, nuílynek bátorsága volt lábbal tiporni a magyaroknak tett

4<r
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esküt, a kiktl pedig volt oka telni, a inely harezol Olaszorszáar-

ban, osak lioíxy ne kelljen alkotmányt adnia, a mely tartomá-

nyainak leirszebb fvárosait osszebonibáztatta, st üsszelövette

még azt a székvárost is, melyben sei uralkodtak, megadná nek-

tek ezt az alkotmányt és megosztaná uralmát veletek? Nom
látjátok, hogy harezra hív fel titeket üres kézzel! — és hogy

Ígéretei mind kétszinüek és csak hogy gyengíthessen titeket,

fegyvertelenül küld a magyarok ágyúinak torka elé. De a mi

még ennél is fontosabb, az abban áll, hogy csupán a magyarok-

kal való egyesülés adhat ert szemben a pánszlávizmussal, a

mely óriási léptekkel terjeszkedik nemzetünk fölé, hogy be-

olvaszsza magába. A ])ánszlávizmus hsei úgy irták le elttetek

a magyarokat, mint holmi vadállatokat, a melyek embereket

esznek. És belépvén a gyzedelmes magyarok házaitokba, köz -

letek életét, vagyonát és becsületét senkinek sem bántják.

Hasonh'tsátok most már össze ellenségeteknek, a magyaroknak

viselkedését barátaitoknak, az oroszoknak viselkedésével— látni

fogjátok, hogy melyik volt a kett közül emberségesebb ?''

Ily szellemben és ily hangon volt irva Boliac „Expatria-

tul"-ja eleitl végig. Boliac Brassóban, Balcescu elbb Magyar-

ország délvidékein, majd Debreczenben csináltak propagandát

a román-magyar kibékülésnek, Bemet tekintve mindnyájan a

legalkalmasabb közvetítnek e béke alkudozásokban. Bem
örömmel fogadta e békeajánlatokat s úgy volt meggyzdve,
hogy kiszorítván Erdélybl az osztrákokat, most már semmi sem
áll útjában a békének, hacsak a magyar közigazgatás és igazság-

szolgáltatás túlságosan megtorló szigora a románságot a makacs
végletességbe nem fogja kergetni. Csányi Kolozsvárott exkluzív

magyar környezetben élvén,hozzá nem jutottak el ez alkudozások

hirei. A román emigránsoknak nemcsak messze volt Kolozsvár,

de túlságosan exkluzív magyarnak is látszott arra, hogy az alku-

dozások f(jnalának kigombolyítását ott kezdjék meg. Bem a ro-

mán magyar kérdést, úgyszólván nemzetközi vonatkozásaiban

fogta fel, míg Csányi tisztán a magyar legalitás szempontjából.

Ez okozta els sorban e két férfiú között az amnesztia, vagyis a

románok pacziíikácziója ügyében a nézet-eltérést.

Bemet azonkívül a román magyar kérdésnek részletei nem
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is érintették. Ö nagyobb dolgokkal volt elfoglalva, az ellenség

megverésével. A részletek : az egyes faluk felégetése, kastélyok

feldiilása, a fegyvertelen magyar családok legyilkolása, melyek

Bem három hónapos téli hadjárata alatt is állandóan napiren-

den voltak, nem az közvetlen tudomására hozattak, hanem a

Csányiéra. A román felkel bandák által szorongatott magyar-

ság sem Bemtl kért segítséget, hanem Csányitól. Csányinak

gondolkozását a napi események kötötték le s akadályozták

meg abban, hogy Bem ideáhs és internáczionális álláspontjára

helyezkedjék. Csányit a napok szomorú és véres eseményei

gyzték meg arról, hogy a fegyveres román felkelk nem sokat

tördnek Bem amnesztiát hirdet proklamáczióival és nem is

igen gondolnak Boüac „Expatriatul"-jának fejtegetéseire, hanem
ahol csak tehetik, égetnek és rabolnak. Ezért igyekezett ervel

és megtorlással élni ott, hol a szép szó nem fogott. Intéz-

kedéseiben azonban a szigorúságot az igazsággal és méltányos-

sággal tudta párosítani mindig. így nemcsak azt rendelte el,

mindjárt Bem amnesztiájának kihirdetése után, hogy a zavar-

gásokban elidegenített vagyont a portyázó csapatok igénybe-

vételével kutatás segítségével mielbb visszaszerezzék, hanem
azt is, hogy a visszaélések elkerülése végett minden portyázó

csapattal egy-egy fizetett megyei tisztvisel járjon, mint biztos.

A biztos pedig a csapattal a faluba érkezve, elször is a papot,

vagy papokat, a bírákat 12 módosabb gazdával együtt eskesse

fel az alkotmányra, a kormány iránt való hségre, a törvényes

tisztviselkhöz való engedelmességre ; tegye kötelessógökké a

rablott dolgok kiadását, az elrejtetteknek felfedezését. Állítsák

el a bujtogató vezéreket s fbb bnösöket, adják ki lfegyve-

reiket, hadiszereikol és szolgáltassák kézbe azok eltitkolóit:

különben ket magokat is állítsák rögtönitél biróságük elé.

Tegyék kötelességükké, hogy egyikök se vegyen részt a vidé-

kökbeli oláhok esetleges csoportosulásaiban, hanem jelentsenek

fel minden gyanús mozgalnuit, a rendet és csendet pedig hely-

ségeikben megzavarni ne engedjék. A helységükbe tévedt gya-

lu'is egyéneket vagy bujtógatókat, prefekteket, tribimokat, cen-

turiokat, vagy a bitor hatalomtól ilyenképen (»lnevezett rablc't

fnököket, fogják el azonnal. Magok a csapatok ayA)nban óva
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kódjának minden visszaéléstl ^), Csányi rendet és engedelmes-

séget akart feltétlenül. Hem i)edÍLr békét.

Midn íSzemere Bertalan elnöklete alatt a niinisztériuni

megalakult, Csányi, mint közlekedési miniszter tárczát vállalt

e minisztériumban és helyét május 6-iki kinevezéssel Szenti-

ványi Károly gömíiri fispán foglalta el. A Csányi-féle rögtön-

itél bíróságok felállitásuktól június 20-án történt feloszlatásokig

politikailag és társadalmilag jelentékeny embert egyetlen egyet

Ítéltek haláli-a s az sem román volt. hanem szász, Jioth István

Lajos. „Kzid alatt — irja Czecz tábornok ^) — az emberiség és

szabadság szelleme uralkodott az egész országban. Csak egy eset-

bon, Ivoth lelkész olitéltetésénél volt kénytelen a katonai fkor-

mányzó sajnálkozni, hogy idejekorán nem értesíttetett, hogy

ezen, a kormány fbiztosa által elrendelt intézkedést megakadá-

lyozhatta volna, mert a többiek, kik a rendkivüli t()rvényszékek

által ehtéltettek, kevés számmal voltak s ezek is bebizonyuh

rablógyilkosok, gyújtogatok."

A boszuság és sajnálat, melyet Hoth kivégeztetése miatt

érzett, birta rá Bemet, hogy a Bánságból való visszatérte után

június 5-én kiadott parancsában, kijelentse, hogy hirdetett

amnesztiáját fenntartja s hogy a legszigorúbban fog fellépni

mind azok ellen, kik ezt tekintetbe nem véve, akarata ellen

cselekednek s hogy június H-áról kelt levelében felhívja Kossu-

thot, hogy e törvényszékek mködését tiltsa be, nem pedig azon

állítólagos irtózat, melyet benne a román történetgyártók ele-

ven képzeldése szerit azon tömeges kivégeztetések keltettek

volna, melyek e bíróságok Ítélete alapján hajtattak végre a

i'omán nemzeti szabadság hsein.

^) Máfki Sátiddr : <".s:'iiiyi László Enir-lylicii. Knlélyi Miizouiu. liS97.

Vm. 439-440. 1.

') Bem onlélyi liadjáiata IS 18- l't-boii. 12t;-r_'7. 1.
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A dákoromán epos.

Az erdélyi Érczhegységek állapota lf<á8 deczemberétl a piskii csatáig. Csu-

tak rnagy küldetése és feladata. Az Érczhegységek körülzárása. Miért nem

okaH Bern nagyobb ervel fellépni a havasok ellen ? Alkudozások a román fel-

kelkkel. Kik vezették ez alkudozásokat ? KI volt Lhrágos i Drágos küldetése.

Axente álláspontja. Janeu érintkezésbe lép Drágossal. Az els tanácskozás.

Drágos jelentése e tanácskozásról. Drágos visszatér Débreczenbe. Min utasí-

tásokat ád Kossuth Drogosnak? Drágos visszatér Debreczcnból. Bevonulása

Abrudhányára. Jancu népgylést hív össze. Az ahrudbányai alkudozás. A ro-

mán népgylés és lefolyása. Másnap is tovább foly Abrudbányán a tanácsko-

zás. Az abrudbányai magyarok és Drágos. Hatvani átveszi Csutak helyett a

brádi sereg parancsnokságát. Ki volt Hatvani '< Hatvani megérkezése Abrud-

hányára. Jancu eltávozik Abrudbányáról. Hatvani viselt dolgai Abnidbányán.

Drágos levélváltása Jancuval. Jancu összeszedi Topánfalván a maga embereit.

A románok támadása Abrudbánya ellen. Hatvani visszavonulása. Drágos

megöletése. Drágos nem volt áruló. Kosstdh levele Hatvanihoz. Mit magyaráz

ki e levélbl a román történetírás ? E magyarázat czélzatosan téves volta.

Dobra agyonlövetése. Buteanu kivégzése. A románok vérengzése Vercxpatakon

és Abrudbányán. Hatvani második szerencsétlen expeditiója és szomorú követ-

kezményei. Axente akcziója a Gyulafehérvárat körül záró magyar csapat ellen.

Axente bejut a várba. Axente künn reked a várból. A prefektek támadása kudar-

czot vall az ostromzárlatot fentartó magyar sereggel szemben. Kemény Farkas

cepedicziója a havasok ellen. Kemény Farkas visszavonulá.^a. Bem kombina-

tiv támadást rendel el a havasok ellen. K knmbinatir hadjárat terve. A: oro-

szok betörése lehetetlenné teszi e haditerv keresztülvitelét. Hatvani exyedicziója.

A fnvlrnrllai katasztrófa. Dákoromán legenda és epos. Kz C/ios politikai

konzekvencziái.

1S48. deczL'inbere (')ta az crilí'lyi iM'czhegységek Magyar-

ország felé es oldalán, Zaiáiid- és Hiliamio^^yében, le egészen a

Manjs vonaláig-, licke alezredes fírkíidütt, nehojj^y e hef^yséufek-

1)(j1 a felkel niúezok lecsa|>va, esetiéi; Natry-X'áradot és vidékét

is veszedelnieztessók. Fel>niár els na|)jail)aii azonban l>eke al-
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ezredest Bem tábornok magához vonta Erdélybe s dandárától

megersítve, vívta meg a piskii csatát. A piskíi csata után Bem
Csutak rnagyot a sebesültekkel Nagy-Váradra küldötte, hogy
ott megfogyott zászlóalját kiegészítve, várja be a hadügyminisz-

térium további rendelkezését. Beké alezredes eltávozása után a

fennebb jelzett vonalon visszamaradt rség parancsnokságát

Véber János rnagy vette át. Február IG-án a hadügyminiszter

Vébert vissza hívta és Csutak rnagyot nevezte ki e hader pa-

rancsnokává. Csutak rnagy alig 2000 fnyi katonasággal és

8 darab kisebb kaliber ágyúval rendelkezett, mikor Nagy-Hal-

mágyra érkezve, átvette a parancsnokságot. E csekély számú

hadert is aránytalanul hosszú vonalon kellett elhelyeznie. Neve-

zetesen Nagy-Halmágytól dél-nyugat felé Jószáshelyen át Buty-

tyinig, továbbá észak-nyugat felé Belényesen át majdnem Nagy-

Váradig^ kellett folytonosan rködnie s a sokkalta nagyobb

számú ellenséget fékentartania. Csutak akczióját e hegységek

ellen csak 20 nap múlva, márczius 10-én kezdhette meg. Alár-

czius 11-én elfoglalta Fels-Váczát és utána mindjárt Krös-
bányát is. Krösbányár(31 elhaladva, Brádról is kiverte az ellen-

séget, majd Zdrapcznál és Mihelénynél Buteanu prefekt csapatait

zte ki az itt rögtönzött sánczokból.

Szeben bevétele után az Érczhegységekben táborozó ro-

mánság szorongattatása megkezddött Erdély fell is. Csúcsától

elkezdve, Bánfi-Hunyadon, Tordán, Enyeden át le Gyulafehér-

vár mellett egész Déváig ers katonai kordont húztak. E kato-

nai kordon centrumával Tordára támaszkodott, hol Eglofstein

alezredes és Trangus rnagy voltak a parancsnokok, raigEnyed-

tl délnyugatra, félkörben kanyai-odva, a zarándi operáló dan-

dárig, Kemény Farkas csapatai rködtek és vágták el a ronuln

felkelket a gyulafehérvári rséggel való összeköttetéstl és

együtt mködéstl. Ez ostromzárlatnak egyelre nem volt más
czélja, mint a felkel románságot megakadályozni abban, hogy

hegyeikbl lecsaphassanak a szomszédos völgyek helységeinek

pusztítására és lassankint addig szorongatni, mig vezéreiben

megérleldik a gondolat a fegyverietételi-e. Bem ugyanis, mint

') Csutak Kálmán: Aradi fopságoni ;í1;v11 irt ndatDk. I'osl KSÜ8. .TI I.
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már az eddigiekbl láttuk, bizott a magyarok és románok között

Yaló béke létrejövésében s azért nem akart nagyobb ervel fel-

lépni a havasok ellen, eltekintve attól, hogy bánsági hadjárata

sikerének biztosítására szüksége volt minden Erdélyben nélkü-

lözhetetlen katonájára.

Bem gyzelmeinek s általában a magyar fegyverek diadal-

mas elhaladásának hírei, melyek e havasok közé is elhatottak,

valamint a román emigránsok békeszerz akcziója, s Csutak

rnagy erélyes és sikeres fellépése, — melynek azonban folyta-

tása ide nem tartozó okok miatt — nem volt kezdetének meg-

felel, egyaránt hatással voltak arra, hogy a havasi románság

vezéreinek lelkében a kibékülésre való hajlandóság egyre növe-

kedjék. Azon kivül a debreczeni országgylés román nemzeti-

ségíí tagjai már megelzen is mindent elkövettek, hogy a ro-

mánságot, ha csak lehetséges, kibékítsék a magyarokkal. E kép-

viselk több ízben szóba hozták Kossuth eltt e kibékülésnek

nemcsak szükségét, de lehetségét is. Mikor Kossuth magáévá

tette a kibékülés eszméjét, e képviselk közvetítésével akart

érintkezésbe lépni Jancuval és társaival. A többi között, külö-

nösen három képvisel látszott alkalmasnak e küldetésre. Ne-

vezetesen Buda Sándor, Pap Zsigmond és Drágos János. Kos-

suth választása Drágosra esett. Érdekes, hogy e három képvi-

sel között valóságos versengés folyt, hogymelyikök teljesítse e

missiót. Buda Sándor még panaszkodott is Kossuth eltt, hogy

választása nem reá esett.

Azon tragikus szerepnél fogva, melyet Drágos e kor törté-

netében játszott, szükségesnek véljük egyéniségével egy kissé

részletesebben foglalkozni. Született Nagy-Váradon 1810. már-

czius 5-én. Atyja kisbirtoku nemes és nagy-váradi liázluhijilo-

nos volt. Családja Erdélybl, valószínen Szász-Régen vidéké-

rl vándorolt át Bihurmegyébe. Iskoláit Nugy-Váradon végezte

s jogi tuiuümáuyai befejezése után csaklianiar megyei esküdt,

majd szolgabiró lett. Mint megyei tisztvisel, természetesen fel-

tétlen híve volt az akkori rendszernek, melynek Hiharban f-

képviselje, Tisza Lajos adniinistralor volt. A dako-roinán tov-

ténetírás, mint nenizctiségérl teljesen megfeledkezett renegátdt

szereti feltüntetni, a mi egyáltalán nem felel nieír az igazság-

ai?



— 780 —

nak. Solia, egy perczií? sem tivíradta moír, ho£r\' román. Elfize-

tje volt a „Gazeta de Tiansüvania"-nak, a Laurianu által Ko-

mániában kiadott „Magazinul istoric pentru Dacia" czím tör-

téneti folyóiratnak, Gavra aradi tanár iratainak, st Korda
András birtokossal párbajt is vívott egy ízben a miatt, hogy az

a vármegyei közgylésen Drágos nemzetiségét gúnyolódva ve-

tette szemére. E párbajban súlyosabban meg is sebesült. Az
els pesti országgylésre a belényesi kerület, melynek román
választói majdnem kizárólagosan gör. katholikusok voltak, a

göT. kel. vallású Drágost választotta képviseljévé, viszont a

csékei kerület gör. kel. vallású román választói az ajánlatára

választották meg a gör. katli. vallású Gozmant.^) Mint parla-

menti képvisel, egyike lett Kossuth legbuzgóbb párthiveinek.

Mikor 1849 április 14-én kimondották a Habsburgház trónvesz-

tését, Drágos indítványozta, hogy a tény ünnepélyesebbé téte-

lére tegyék át a gylést a nagy templomba.

1 )rágos elindulván Debreczenböl, április l'.)-én érkezett

Uradra, a honnan rögtön levelet írt Jancunak és Buteanunak,

kérdezve tlük, hogy nem volnának-e hajlandók vele, mint

Kossuth megbízottjával, a békérl tanácskozni ? Jancu Drágos
levelét véve, azonnal Abrudbányára ment s annak tartalmát

közölte Axentevel. Axente ellene nyilatkozott minden tanács-

kozásnak Kossuth megbízottjával, mert szerinte a románok nem
bizhatnak a magyaroknak semmiféle ígéreteiben.'-) Janc-ut nem
elégítette ki Axente nyilatkozata s azért megmutatta e levelet

az Abrudbányán idz többi prefekteknek is, a kiknek nagyobb
része úgy nyilatkozott, hogy semmi esetre sem lehet a román

ügy ártalmára, ha Drágossal tanácskoznak. Ezért rögtíin levelel

írt Drágosnak, melyben tudomására hozta, hogyprefekt kollégái

társaságában hajlandó vele Mihelényben (Mihály falva) talál-

kozni. Drágos, Jancu e levelét mindjárt másnap (á])rilis iMI-án)

megkaj)ta, mint az Sánta Gyíirgy bihari alispánhoz és zarándi

kormánybiztoshoz ugyanazon napn')! íinlt levelébl kitnik.

') Stn-ca-Suluiiu Josif: .lo.ui Drágos. Transilv.iiiia IfSltS. Nr. II III.

20—27. I.

'i DoiH- ra|i(>rfuri de alc acoloni prefocti <lc lofritmi romanesci.

Sibiiii. LSSl. ;>:{. 1.
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Drágos a kitzött idben a tanácskozásra meg is jelent. -^
Jancut, Buteanut, Dobrát, Madutiu és Boer alprefekteket már
ott találta. E tanácskozás eredményérl Drágos Sánta kormány-

biztoshoz április 25-rl írt levelében számol be : ^) „röviden csak

azt írom meg, hogy én a felkelt román nép fnökeivel összejöt-

tem, tlük megértettem, miszerint k a magyar hon javára s

annak függetlenségének lehet megállapítására fegy\^ereiket

leteendik, ha a kormány annak becsülettel leend letételöket

elfogadja." Egyelre Jancuék fegyverszünetet kértek és a kö-

tend béke pontjaira vonatkozóan bvebb utasításokat. Drágos

kijelentette, hogy Kossuth részérl nincs felhatalmazva fegy-

verszünet engedélyezésére, azért visszamegy Debreczenbe s ott

Kossuthtól úgy a fegyverszünetre, mint a békealkudozás pont-

jaira nézve részletesebb utasításokat fog kérni. Drágos még —
mieltt útra kelt volna, sietett Kossuthot azonnal értesíteni az

alkudozások eddigi kedvez eredményérl, a mit Kossuth ápri-

lis 26-án a következ szavakkal sietett is tudomására hozni az

Országgylésnek : „Igen örvendetes tudósítást vettem arra nézve,

hogy egyik képviselnk közremködése következtében a legjobb

remény, valószínség, st csaknem bizonyosság áU elttünk,

hogy az erdélyi oláh népfaj, átlátva megcsalattatását, a fegyvert

le fogja tenni s a törvény iránti engedelmességre visszatér."-)

Drágos még ez nap megérkezett I)ebreczenbe és Kossuthot szó-

val is informálta alkudozásai eredményeirl. Kossuth a béke -r-

feltételeit egy Drágoshoz intézett levélbe foglalva adta át 1 Jrá-

gosnak, hogy meghatalmazása jeléül a román prefekteknek el-

mutathassa.

Kossuth e részletesebb utasításokat lartalmazó levelének

a béke feltételeire vonatkozí') része a krivelkc/.ökel foglalja

magában :

..llii a í(íllázadt román nóp a íugvvert lotoszi, s a status iránti lui-

héfiiiüz, a kunnány iránti t'nnodolniessi''gre visszati'r, én özönnel biztosítóul

ükét, hog'y rószeseivó losznok a közös jognak, a közös szabadságnak

Magyarország mindon lakosával nyolv- 6s valláskidciibsóg n»'>lkid. Kzzol

') llriii/esi Márton: Hiluirvánin'i^yc ISIS llt-bon. Nagy-\'áratl ISS.').

'A'M. la|i.

'*),. Közlöm/' ISII'. ',•!. s/.áni
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mindent mopadtam, a mit eg-y status jiolg'áraiiiak kt''j)es nyxijtani. Ha ke-

vesebbet adnék a románoknak, szolgákká alaosonyitanám ket, minek
gondolatjától Isten rizzen. En nem szoljjfákká tenni akarom, hanem sok

századi szenvedéseiket s szolgasáí^ukat mefrszüntetni óliajtom. Ha ellen-

ben többet adnék, másokat tennék szolgákká, mit igazságos ember nem
kívánhat."

,A mi a nyelvet illeti, sem én. sem a magyar nemzet más ajkú

jiülgártársaink nyelvét elnyomni nem akartuk soha, nem is akarjuk ; mi
rsak annyit akartunk és akarunk, liogy valamint egy az ország, úgy
annak diplomatikai nyelve országgj'filésen s országkormáuyzatban egy

legyen, mert különben az ország fenn nem állliat. E mellett azonban min-

den nyelvnek és népiségnek nemcsak szabad használatot és fejldést aka-

nink engedni, hanem ezen fejldóst a czivilizáczió érdekébon el is moz-
ditani, s azért tudtul adliatja ön bárkinek, hogy a román nép nyelvének

szabad használatát úgy egyházaikban és iskoláikban, mint a községi élet-

ben is garantirozom ; nemcsak, st a mennyiben iskoláik jobb rendezésé-

nek s tudományos emelésének költségeit már létez saját alapítványaik

nem bimák, a statusnak segedelmérl szintazon mértékben biztosítom,

mint a mikép bármely más nyelv s vallású honpolgárok nevelésének költ-

ségeirl a status gondoskodni fog."

„Ezeken kiviil biztosítom azt is, hogy a ki nem ügyvéd által, hanem
maga szcmélj'ébcn intézend a kormányhoz folyamodást, azt bármi nyelven

teheti. Az esküdtszéki és szóbeli i^ljárás büntet ügyekben be lévén ho-

zandó, magát a törvényszék eltt élszóval ki-ki védelmezheti s a kor-

mány gondoskodni fog, hogy a törvények s kormányi körrendeletek a nép

nyelvén is közhírré tétessenek s örömest fogok segédkezet nyújtani arra,

hogy az oláh nyelv magasabb tudományos kimívelése minden czélszer

módokkal elmozdíttassék. A mi vallásukat illeti, a lelkiismeret szabadsá-

gát isteni jognak vallom és biztosítást adok, hogy a keleti egyház vagy

görög nem egj'osltek vallásának papjai s eg^'házi dolgaiknak a status

felüg3'elete mellett önmagok általi szabad intézését garantirozom, miként

ebbeli szándékom valóságát önnek saját tudomására a legközelebbi idk-

ben tettel is l)izonyitüttam." 'J

') A függetlenségi nyilatkozat után alakult minisztérium azonnal el-

határozta egy nemzetiségi törvényjavaslat készítését. Szemere elníik és

belügA'miniszter azonnal érintkezésbe tette magát az országgylés külíin-

büz nemzetiség tagjaival és velk kíizíison megállapította e törvény fbb
elveit. Kossuth itt erre czéloz. De hogy Kossut Ii még elbb is gondolt a

román papság érdekeire, bizonyítja ez jilábbi rendelete, melyet <'sányi

László kormánybiztoshoz intézett : „A honvédelmi bizottmány határozata

Hzerint .az oly szegénységgel küzd lelkészeknek, kiknek évi jövedelme

30() jiengö forintig nem lúg fel, pótlék-díj adatása rendeltetvén, ezennel

megbizatik országos biztos ur, hogy az oly j">lib érzelm nláh pópáknak
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„Valamint szintén gonddal leszek arra, hogy román ajkú polgártár-

saink a jogegj'enlségnek alapján a status polgári és katonai hivatalaiban

minden részrehajlás nélkül érdem és tehetség szerint részesíttessenek,

egy szóval, közös jog, közös szabadság és törvények minden jótékonysá-

gainak közös élvezete, nyelvöknek nemcsak szabad használata, hanem
fejlesztése és ápolása, vallásuknak s egyházi szerkezetöknek tiszteletben

tartása, egyenl oltalma és pártfogolása, ez az, a mit a béke és kiengesz-

teldés indulatával ajánlok a román népnek. A ki többet akar, az el akarja

darabolni az országot és zsarnok akar lenni mások felett, a ki pedig ezt

akarja, azt a haza ellenségének nyilatkoztatom s vele, mint ilyennel bánni,

mint a nemzetnek elhatározott akarata, úgy nekem kötelességem."

Kossuth azután mindenkinek amnesztiát igér, ki visszatér a törvé-

nyek iránt való hségre, „azon embernek kivételével, ki magas egyházi

állásával s a nép bizalmával istentelenül \Tlsszaelt. Isten és haza iránt tar-

tozó kötelességeit gyalázatosan megszegve, nemcsak a román ajkú népet

lázadásra elcsábította ; hanem még azon. soha meg nem bocsátható hon-

árulásra is vetemedett, hogy saját hazája népének legj'ilkolására idegen

fegyveres ernek az országba betörését fölhívni, ösztönözni és eszközölni

nem iszonyodott és mindezt tévé úgy, hog;\^ egyszersmind honáruló vét-

keinek közepette elttem s az ország kormányában! társaim eltt figyel-

münk és vigyázatunk mézes szavakkali elaltatására hazug képmutató sze-

repet játszani elég alávaló volt. Ez embernek neve : Saguna András !"

Drágos Debreczenböl Kossuth levelével elindulva, május
3-án Abrudbányára érkezett. „Csütörtökön, május 3-ik napján —
írja a Drágos kíséretében lev szemtanú fiatal tanuló, Anto-

nescu István egykorú jelentésében ^) — Bucsesdröl több tribü-

nök, kapitányok s az ott lev román tábor parancsnoka, Jámbor
kíséretében délben érkeztünk Abrudbányára. Itt a fbírónál

szállásoltak el, az öröm, melyet a városi néppel éreztettünk, leír-

hatatlan ; rögtön a városban tartózkodó román vezérek odajöt-

tek, mint megváltójuk tiszteletére ; este beérkezett Jant-u is

Topánfalvárói."

felsegélyozéséro, kik szegónysógükiiél fogva (>rn> méltán igényt tarthat-

nak, addig is, niig ama ])ótlék-díjak mily arányban leend ki-szolgáltatása

iránt a boszorzoiui biztos adatuk nyomán leliüt(>iul intézkedni, ezen pót-

lék-díja r('jéb(!n némi olölogüzósoküt tenni szivoskedjon." Debroczen, ISiM.

február 14-én. (E rendelet eredetije dr. liarabds Béla orsz. képvisel ur

birtokában van. Közölve volt az „Erdélyi Hiradó" 1894. szeptember ti-iki

Kzámában.)

^) Slerva Su lutiit : .loaii Drágos 'rransilvania ISlKS. II 111 [Vl. 1
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Mint már említettük, Axente ellene volt a béke-alkudozá-

soknak és n>gt(>n, mihelyt értesült Drátros szándékáról, azon-

nal írt a liegj'ek között idözö prefekteknek s óvta ket minden-

féle alkudozástól. Azt írta nekik, hogy nincs joguk alkudozá-

sokba bocsátkozniok a magyarokkal, mert nem képviselik a ro-

mán nemzetet s így annak nevében nem is köthetnek békét. Ha
a magyarok szintén békét akarnak a románokkal, forduljanak

a császárhoz, vagy a román nemzeti komitéhez. Jancunak is azt

a tanácsot adta, hogy mieltt a magyarokkal véglegesen egyez-

kednék, hívjon össze népgylést, hogy a nép is nyilatkozhassék

ez ügyben. Janeu, bár nem értett egyet a kérdés lényegét ille-

ten Axente-vel, de a népgylés eszméjét elfogadta és tényleg

megelzen Topánfalvára népgylést hívott össze. Axentével

egybehangzó véleményen volt Bálint prefekt is. Ö is azon né-

zeten volt, hogy a császáii kormány és a román komité tudta

nélkül a prefektek nem köthetnek békét, st még békealkudozá-

sokba sem bocsátkozhatnak. Ily értelemben informálta levelei-

vel Bálint is a többi prefektet.\^

Május 4-én Abrudl)ánya fbirájának, Boer alprefektnek

lakásán Drágos elleges értekezletet tartott Janku, Buteanu,

Dobra, Moldovanu Vasilie stb. prefektek társaságában s ott

részletesen megállapodtak a békcpontozatokban s a holnapi

népgylés elé terjesztend határozati javaslatban. Az értekezlet

vége után Drágos tiszteletére Sulutiu Simon a prefekteket ma-

gához ebédre hívta. Szombaton, május ö-én reggel Drágos a

prefektek társaságában Topánfalvára ment a népgylésre. .,A

tenger nép — írja Antonescu István már idézett jelentésében—
már tudva némileg miéi1, nagy örömmel eljött és pedig fegy-

vertelenül. Az emberek arczán olvasni lehetett az óhajtott szent

békességrei hajlandóságot. Déltájban Jancu összeszedvén em-

bereit, a város melletti szokott helyen, szabad ég alatt beszédjét

elkezdette, melyben eladta összejövetelük indokait és a szent

békességre híven intette s egyszersmind az említett küldölt sze-

mélye sértetlenségérl, tiszteletérl is beszélt. Azután a nép ke-

belébl egy négy tagú küldíittséget nevezett ki, mely azonnal a

'jl>(iiu' laporturi stb. 18. 1.
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küldött után ment s tet a nép kebelébe nagy vivátok között

vezette be. A küldött ur eladta, hogy egy vér és vallásból való

velk s ennélfogva öt, mint testvért és jóakarójukat tekintsék s

benne ne kételkedjenek, mert ö nemzete boldogságát akarván

elmozdítani, teljes testvéri bizalommal s szinte szeretettelment

hozzájuk. Eladta küldetésének czélját és egy saját nyelvükön

készült szónoklattal ünnepélyesen az óhajtott békességre fel-

hívta ket. Elmutatván a magyar kormány elnökének mani-

festumát, annak foglalatát saját nyelvükön megmagyarázta,

mit a románok hallván, leírhatatlan örömmel eKogadták, tiszta

szívbl és lélekbl hódolatukat kijelentvén, kinyilatkoztatták,

hogy ellenséges fegyvereiket leteszik. Eddigelé úgy tudták,

hogy a magyar a szabadság szent malasztját elrabolni, s ket
nemzetiségöktl, vallásuk és nyelvök használatától megfosztani

akarja, de most az ellenkezt látva, a magyarral készek kezet

fogni azon feltétel alatt, hogy reájok fegy^'eres ert ne küldjenek

és hogy k küldöttséget fognak meneszteni a magyar kormány-

hoz, hódolatukat kijelentend és kéréseiket kieszközlend, mirl
Drágos küldött ur a magyar-elnök ur nevében ket biztosítá,

hogy mindezek beteljesedni fognak. Ily nagy sikerrel koszorúzva

végzdött a topánfalvi népgylés. Innen a román vezérekkel

együtt, Jancut kivéve, ki ott maradt másnapig, estvére vissza-

jöttünk Abrudbányára. "

Ez egykorú, román egyéniségtl származó tudósítás,

minden késbbi tendencziózus román forrás ellenkez állítása

ellenére is határozottan bizonyossá teszi, hogy Axente, Bálint

prefekteket és személyes híveiket leszámítva, a magyarokkal
való kibékülést az összes felkel móczság : vezérek, értelmiség

és nép egyaránt lelkesedéssel üdvözölte. Május O-áii Drágos ós a

vele To|)áiifalvár('»l visszatért i)refektek Abrudbányáii tovább

folytatták a tanácskozást, mintegy ratifikálva a topánfalvi nép-

gyíílés Iialározatait. Mikor Drágos Toj>ánfalváról visszaérkezett,

azonnal elrendelte a uuigyar lobogók kitzését a város középü-

leteire. A tanácskozás az abrudbányai unitárius templomban
folyt, hol déltájban .Jancu is megjelent és résztvett a t()vább-

folyó tanácskozásban. E tanácskozást megelz napon Drágos
elrendelte, hogy CJeringer Mátyás szcsmestert és Fülöp .hikab
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zsidót, kit Klokoesán rnagy csapatai a piskii csatában elfogtak

s Abnirlbányán voltak fogságban, azonnal bocsássák szabadon

s nekik menedéklevelet adva, engedjék haza ntazni.

Az abrudbányai magyarok eltt Drágos egyénisége egészen

ismeretlen volt s mintán folytonosan és kizárólag csakis a román
vezérekkel társalogva, mintegy szándékosan is kerülni látszott

az abrndbányai magyarokkal való érintkezést, küldetésével

együtt magaviselete is nagyon gyannsnak tetszett. A békekötés

leple alatt cselt véltek lappangani s attól féllek, hogy mieltt a

magyar csapatok oda megérkeznek, a i-ománoktól le fognak

gyilkoltatni. Geringer és társa Abrndbányáról Brád irányában

ntaztak és Mihelényben találkoztak Hatvani gnerilla-örnagygyal,

ki mintegy 1:^00— lÖOC) fnyi csapatát egészen idáig vezette. A
szabadon bocsátott két fogoly Hatvani eltt tolmácsolta az ab-

rudbányai magyar polgárság túlnyomó részének hangulatát és

gyanúját Drágos mködésének szinteségét illeten. Ekkor
Hatvani csapatát sorakoztatva, katonáihoz azt a kérdést intézte

:

volna-e kedvük Abrudbányára bevonulni? az egész csapat lel-

kesülten igennel felelt.^) így indult aztán el Hatvani Abrud-
bánya felé.

A zarándi hader parancsnokságában á])rihs végén változás

történt. Csutak rnagyot a zarándi polgári hatóságok zsarolásért

és hamis vádaskodásért feljelentették és Bem haditörvényszék

elé állíttatta. Helyébe Bem ajánlatára Kossuth Hatvanit,

egy gueiilla csapat parancsnokát nevezte ki.^) Hatvani

a maga gueriila csapatát Biharmegyében Kókad és Almosd vi-

dékein szervezte, de már ekkor is oly hitványul viselte magát,

hogy a vármegye bizottsági ülése márczius 7-én (inkénykedései

miatt Karácsonyi Lajos kókad i jegyz panasza folytán Csanády
Sándor fszolgabírót azon utasítással küldötte ki vizsgálat fo-

ganatosítására, hogy ellenszegülés esetén magát Hatvanit is

') Szilágyi Farkas: Alsófohérvármegyo 1848—iíl-ben .'Hl. 1.

*) „Zaránd mogj-í'ben Hatvani (egy enibor, ki nom is katona, csupán

Sfiierilla vezet t'-s semmit sem tud, de a kinek a tábornok ur Csutak r-
nagy helyett a parancsnokságot átadatta) a hadtestet ^'S az ágyúkat elvesz-

tette" - írja Kossuth licmnek május 2()-ról. 1/ Kossuth Lajos levelei

Rom altábomagyhoz. Post 1870. 78—79. 1.



— 737 —

fogassa be.^) Csutak emlékirataiban azt állítja, hogy a csapat

felszerelésére adott pénzt is elköltötte és e miatt csapata leg-

nagyobb része csak amolyan mezitlábos, vasvillás felkelkbl
állott s hogy vizsgálat is volt ellene keletkezben. Meggondo-
latlan tettét is Csutak szerint azért követte el, hogy sikerülte

esetén e vizsgálat következményeitl, mint diadalmas vezér

könny szerrel megszabadulhasson.

A tanácskozás még folyt, midn egyszerre Jancunak hírül

hozták, hogy Hatvani csapata közeledik Abrudbánya felé. Jancu
azonnal kérdést intézett Drágoshoz, hogy mit tud a hír valódi-

ságáról. Drágos azt felelte, hogy neki Hatvani közeledtérl nincs

semmi tudomása, de nem is hiszi, hogy igaz lenne. Kevés id
múlva, ujabb értesítés jött, a mely már a leghatározottabban

állította, hogy Hatvani körülbelül már Abrudbánya határába

érkezett. Jancu, mihelyt megbizonyosodott a hír valódiságáról,

csendesen azonnal eltávozott nemcsak az értekezletrl, hanem
Abrudbányáról is Verespatakra. Drágos pedig lóra ülve, azonnal

Hatvani elébe lovagolt és figyelmeztette t tettének esetleges

balsikerü következményeire és saját vállalata érdekében kérte,

hogy térjen vissza és jelenlétével ne veszedelmeztesse a már-

már teljesen létre jött békét. Hatvani azonban nem hallgatott

Drágosra, hanem az esteli órákban bevonult Abrudbányára.

Hatvani, csapatát elhelyeztetvén Abrudbányán, Kovács

József róm. kath. plébánosnál szállott meg. Kovács plébános a

románoknak engesztelhetetlen gylölje volt, ki az elfogult és

korlátolt gondolkozású, hiu Hatvanit nem sznt meg ingerelni

a románok ellen, a minek az lett a következése, hogy Hatvani

még azon éjjel beszedette azabrudbáuyai románoktól a fegyvert

és egy pár abrudbányai és abrudiidvi román polgárt pedig,

kiknél elrejtve fegyvert talált, befogatott.-) Ez.alatt ügy román
egy rségre kiállított honvédet agyonltt. A gyilkost másnap
elfogták és épen az agyonltt honvéd temetése idején vitték

Hatvani elé. Ihitvani „Ez a gyilkos oláh?" — kérdéssel kardot

') Iíe(f!/rni Mártiin : liiluir vArmegyi' ISIS 40-l»tMi. Nagy-Vánul ISS.'v

1 |(>. IU|).

') Szilúfii/I FmliUH : AIsóÍuIk't vániu'tívt' ISIS -lli-ln'ii. 'M'2. 1.

17
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rántott és ;i szerencsétlent levái^ta, a mellette álló honvédtisztek

közül is egynehány kardjával rávágott az összerogyó oláhra.

Drágos, Hatvani bevonuhisa és erszakoskodó fellépése

után sem vesztette el még reményét a tekintetben, hogy a békét

sikerülni fog létrehoznia. Még május 6-án este Hengescu vicze-

tribuntól egy levelet küldött Janeunak, melyben szemrehányá-

sokat téve neki, kérte, hogy térjen vissza. Miután Janeu nem
válaszolt e levélre, Andreiea tribüntl, Janeu kendvenezétl egy

második levelet is küldött. MivelJancu erre sem válaszolt, május

8-án egy harmadik levelet is írt. Janeu e levélre csak annyit vá-

laszolt: „Közöttünk már esak a fegyver dönthet". Janeu Hatvani

bevonulásában a béke megszegését, st árulást látott s azért

szabadulást csak a fegyveres fellépésben látott. Verespatakra

távozva, azonnal intézkedett, hogy a felkel i-ománság fegyveres

ereje összegyljön Topánfalvára, hová csakhamar Axente és

BáUnt is bevonultak fegyvereseikkel. Janeu, mikor május 8-án

Drágosnak azt a választ adta, hogy közöttük már csak a fegy-

ver dönthet, Topánfalván mintegy 10— 12.(KX) jól felfegyverzett

románság felett rendelkezett.

Mig Janeu Verespatakon és Topánfalván összeszedte a

románság fegyveres erejét, Abrudbányán Hatvani is folytatta a

maga szerencsétlen mködését. Márczius7-én Abrudbánya fte-

rén a magyarság népgylést tartott. A gylésez magyarság

közé egy részeg román keveredett, ki fenhangon helyeselte,

hogy a románok a N'erespatakra küldött magyai' i'iitárt leltték.

Hatvani ezt meghallotta s egy fiatal tisztnek megparancsolta,

hogy vágja le, a mi meg is tíirtént. l^gyanekkor egy pár románt

fel is akasztatott azért, hogy nálok fegyvert találtak elrejtve.

Dobra, Buteanu prefekteket és Boer Jánost, Abrudbánya fbí-

ráját pedig elfogatta. Ez utóbbit azonban az abriidbányai ma-

gyarság kérésére szabadon bocsáttatta. Összes katonai intézke-

dése abból állott, hogy Verespatakra két század honvédet

küldött.

Janeu pedig szilárdul és ügycsen készít(>t1e el támadási

tervét, melyben nagy segítségére volt, a lhadparancsnoksáL!:

által annak idején katonai tanáesadiuil iiielléjc rendelt Ivanovics

százados is. Jancii haderejét fi részre osztotta. Egyik rész N'eres-

patak fílleii indult, a második Axente vezeté.se alatt a ..Naphe-



gyet" szállotta meg, egy rész pedig, hogy Hatvani visszavonulási

útját elvágja, a Brád felé vezet utat szállotta meg; fele pedig

egyenesen Abrudbánya ellen indult. Május 8-án déltájban az

abrudbányai magyarok észrevették, hogy a „Hóra-hegy'"-rlegy

nagy román fegyveres csapat ereszkedik le Abrudfalvára. Hat-

vani ellenök egy század gyalogságot s egy néhány huszárt kül-

dött, kik rövid küzdelem után visszakergették a támadókat.

Május 9-re virradó éjjelen a Verespatakra küldött katonaság,

nem tudva ellenállani a román felkelk támadásának, a veres-

pataki nemzetrség és nagy számú magyar menekült társaságá-

ban visszatért Abrudbányára, Délután 4 órakor Jancu egész

haderejével négy oldalról intézett támadást a város ellen. Hat-

vani csak ekkor ismerte fel helyzetének veszedelmes voltát. Liptai

századost némi fegyveres ervel útnak indította Brád felé, hogy
onnan segédcsapatokat hozzon. Liptai azonban nem juthatott el

Brádra, mert, mint fennebb említettük, Jancu csapatai a brádi

utat is elállották. Majd futárokat indított Dévára Forró ezredes-

hez, hogy küldjön segítséget, de hasztalanul, mert a futárok az

ellenség kezeibe esve, nem juthattak el Dévára. A harcz május
10-ére virradó egész éjjelen folyt. Kjfél után kivonulásra hatá-

rozta el magát. Reggeli négy órakor indult el a menekülkkel
együtt 200() fre tehet csapat Brád felé. Elöl ment a 3 ágyú, az

ágyuk után a menekülk és a podgyász-szekerek s végül a kato-

naság. Mikor a menet a Csernieza patak mentén elhúzódó keskeny

völgyben a Disza-hidhoz ért, a keskeny átjárót megszálló román-

ság a menetet ers puskatzzel fogadta. Az ágyuk tüze azonban

visszanyomta a románokat, mire valaki uikiáltotta magát:
„N'issza, mert a székelyek segítségre jönnek !" Az erre támadt

nagy zavarban a katonaság, mintegy 200 menekül polgárral

átment a hidon és szcironcsésen cl is jutott Brádra, mig a mene-
külök legnagyobb része, az elbb idézett kiáltástól félrevezet-

tetve, visszatért Abrudbányára. A románság nem üld(")zte tovább

az elvonul(') iiiag3^ar()kat, liiuíciu a visszatér niciickülök nyomá-
ban berontott Abrudl)ányára.')

Hogy mi tíirlént Drágossal, azt kovctkczkéiu'n irja le

Shuiomiaiu Jáuos, Siihiliu Sinum (izvcL'vénrk rlöadása iiti'ni.

') Sziltiiji/i Ji'arliUs : .\l«óít'lit''r-váiiin>jf_vc IS-IS-- lit-lu'ii. iSl-J— ill. l.

•»7*
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kinek házában (Ulék meg D rágóst : „Tcoc Tódor és Corches János,

Jancu táborabcli kapitányok állottak azok élén, a kik Drágos

után kutattak. . . . Ezek több lándsás kíséretében csakhamar

Sulutiu Simonhoz mentek és azt kérdezték : ,Hol van Drágos?"

Tagadó feleletet kapván, azzal fenyegetztek, hogy ha nem ad-

ják ki, akkor felgyújtják a házat s a körülötte lev épületeket s

ez esetben majd eljön. Az öreg Sulutiu Simon e fenyegetésrev

sem akarta elárulni. Hallván Drágos a pinezében e fenyegetést,

kiabálni kezdett, hogy nyissák ki az ajtót, hogy jöjjön ki. Kinyit-

ván a piuczeajtót, kijött a pinezébl és belépett a házba. Teoc

Tódor és Corches, miután elvettek tle minden pénzt, értéktár-

gyat és iratokat, a mi nála volt,\) kilökték az udvarra a lándsá-

sok közé. Két albaki lándsás azonnal fbe, majd hasba szúrta

lándsájával s azután a szó teljes értelmében szétvagdalták.

Értelmi szerzi tehát Drágos megöletésének 'J'eoe Tódor és Cor-

ches János voltak, végrehajtói pedig az említett két albaki lánd-

sás. Drágos testét megfosztották minden ruháját('>l s kidobták az

udvarajtóba közszemlére. Ilyen álla])otban volt Drágos holtteste,

mikor kis id múlva Jancu a helyszínére érkezett, ki látván a

meggyilkolt Drágost, egész lelkében megszomorodva, könnyes
szemekkel ez emlékezetes szavakat monda: „Oly vitézül har-

czoltatok a honvédekkel, hogy szeretnélek mindnyájatokat meg-
csókolni, de hogy megöltétek Drágost, nagyon megszomorítot-

tátok lelkemet." Az öreg Sulutiu Simon, használván az e közben

beállott csendességet, bányászaival az utczán át elvitette a holt-

testet unokatestvéréhez s ott letétette a fal mellé az eresz alá.

Este pedig ugyancsak az bányászai Kemetey József gyógysze-

rész kertjében elásták egy nagy körisfa alatt. ^líután ez alka-

lommal több holttestet bele dobtak a folyóba, azt hitték, hogy a

Drágosétis beledobták. Maga Jancu is azt hitte. Hat évig pihent

itt Drágos. Ekkor Holnapi, nagyváradi fszolgabíró Abrudbá-
nyárajött s itt az öreg Sulutiu Simoiuiétól értesült, hogy hol

'.' „A gyilkosok nála 325 aranyat találtak. Kjryik.ik nokciii akart adni
oz összeífbl 15 aranyat, do Ou nK-ltatlankndva iitasíloftani vissza vs mog-
ílorgáUanr- -- irja Moldován \'asili«! ..Mcniorii din 1848—40" l.'JO. 1.
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nyugszik Drágos. Titokban exhumáltatta és Nagy-Váradra

vitette, hol aztán véglegesen eltemettetett. ^
Hatvani késbb elbeszélend második, még szerencsétle-

nebb expedicziója alkalmával a felkel románságnak Hatvani

podgyászával együtt Kossuth egy Hatvanihoz küldött levele is

kezei közé esett. E levelet egész terjedelmében fogom alább kö-

zölni, mert e levelet a román nemzetiségi történetírás arra hasz-

nálta, hogy belle azt magyarázza ki, hogy ha Drágos jó hisze-

men cselekedett is, Kossuth t mégis felhasználta arra, hogy a

románokat rászedje. Azaz Kossuth Drágost csak azért küldötte

Abrudbányára, hogy az alkudozásaitól félrevezetett s a magyar
békeajánlatokat készpénznek vev románságot ez alatt egyide-

jen Hatvanival megtámadtassa. Tehát, ha Drágost fel is ment-

hetni az árulástól, Kossuthot a htlen szószegéstl és a ravasz

eselvetéstl semmi szín alatt. Kossuth áldozatul dobta Drágost,

hogy megcsalhassa a románokat. Drágos sorsa, közös sorsa min-

den oly románnak, ki bizva a magyarokban, azoknak ügyét

szolgálja. A magyarok, mint eszközt fel fogják használni a

románság megcsalására s azután nem tördnek vele, mint a

kifacsart czitrommal.
„E hó 6-ról 73. számú felirata következtében értesítem ünt - írja

Kossuth Hatvaninak e levelében ^) — hojí-y miután eddigi parancsnoksága

alatt rendes katonai csa])atok is s áltáljában oly or vagyon egyesülve-

mely a rendes hadseregnek a hadi tudományokban jártas tagjait igényli

parancsnokul, a liadügyminisztérium már l'elszólittatott, hogy Csutak r-
nagy helyét egy magasabb rangú törzstiszt által mielbb pótolja ki

;

kinek ön is szintén alá lesz rendelve."

„Drágos képvisel eljárását illet jelentését köszönettel veszem s

értesítem, hogy abbeli nézeteit én is osztom s Drágosnak ugyan az ön

futára által l)eküldött jelentésére azt válaszoltam, hogy a lázadókkal

sommifólí! alkudozásba, sem az amnesztia magyarázásába nem ereszke-

dem, — a kinek kegyelem kell, folyamodjék, a koraiány fog tudni meg-

kegyelmezni, hol annak helye lesz s egyúttal oda utasítottam, hogy a

kívánt fegverszünot vagy alku létesitése ürügye alatt a hadjárást senuni

Hzin alatt fel ne tartóztassa, mit is a végett közlök öiMiel. hogy utódja

megérkeztéig is ez értelemben és pedig teljes erélylyel folytassa mködé-
sét, semmi mellékéi-íhíkekot ügyelmre nem méltatva.

Kelt Drlxvczciiben, .Május U-n INI!*.

M Sterai-Suiulln Jimf: Drágos. Transilvania. ISíiS. \i. II. 111. Tkí. I.

") Ihiiiliu: Isloiia 'l'iarisilvaiiiei II. 7S(i. I.
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Klapka tábornok ,.Emlékiratai"-ban ') erre vonatkozóan a

következket írja: ..Ih-ágos országgylési képvis(>l("), humánus
és lelvilágosult ember, maga is rumán születés ember volt e

fontos küldetéssel (békealkudozások) megbízva. Abrudbányára
ment. a hol ekkor Janku tábora volt, hogy ott egyelre fegyver-

szünetet kössön. Már az alkudozások meglehetsen elrehalad-

tak és a valódi helyzetrl felvilágosított románok, már készek

voltak úgy félig elfogadható feltételek alatt letenni a fegyvert,

mikor az e vidéken felállított mozgó rség parancsnoka, id eltt

való harezvágytól zetve, s úgy tntetve fel a dolgot, mintha

Drágos és a románok áruláson törnék a fejket, Kossuthtól en-

gedelmet kért, hogy a hegyeik közé visszahúzódott románokat

megtámadhassa. A helyzetet a magyarokra nézve oly kedvezen
festette, és a bekövetkezhet eredményt oly fényesnek tüntette

fel, hogy Kossuth hitelt adva jelentéseinek, parancsot adott

neki a támadásra. Hatvani, így hívták ezt az elvakult parancs-

nokot, daczára azon hadügyminiszteri rendeletnek, mely meg-
tiltott neki minden támadást Abrudbánya ellen, míg az alku-

dozások be nem végzdnek."'

A román nemzetiségi történetírók és publicziszták Klapka
e nyilatkozatát is fel szokták hozni annak bizonyítására, hog,y

Kossuth csakugyan kétszín, st sz(')szeg volt és Hatvaninak

titokban parancsot adott a támadásra, míg Drágos épen az

megbízatása folytán, alkudozásaival tudtán kívül ugyan, de

mégis ámította a gálád orv-tiimadásról semmit sem sejt romá-

nokat. Elttünk van mind a két bizonj'iték. Kérdés azonban az,

hogy mit olvashat ki az elfogulatlan és tárgyilagos történetíró e

két bizonyítékból '?

Kossuth ez inki'iminált levelét május 11 -én írta, tehát

épen azon a napon, a melyiken már Hatvani expeditiója Jancu

csapatai által meg volt semmisítve. Kossuth e levelébl azt is

meíítudjuk, hogy Hatvani jelentését május li-ról éspedig Abrud-

bányáról irta. mint az abból is kitnik, hogy l)rágos jelentését

is ugyanazon futár vitte Kossuthoz Debreczenbe, a melyik Hat-

vaniét. Az is világos, hogy Klapka azon nyilatkozata, hogy Hat-

vani Kossutht(')l engedelmet kért és kapott, hogy a románokat

•) Német kiadás 1,')— 4») 1.
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megtámadhassa, nem vonatkozhatik másra, mint Hatvani e má-

jus 6-ki jelentésére. Mindezekbl pedig a leghatározottabb bizo-

nyossággal következik, hogy Hatvani május 6-án Kossuth tudta,

engedelme nélkül és a hadügyminisztérium határozott tilalma

ellenére vonult be Abrudbányára, tehát tettéért csakis egyedül

felels és miatta sem Drágost, sem Kossuthot józan észszel és

csipetnyi igazságszeretettel álnokságról, vagy htlen szószegés-

rl vádolni egyáltalán nem lehet. Kossuth e levelét Hatvani

els expedicziójának megsemmisítése után Brádon kapta s bizo-

nyára ez a levél volt egyik f oka, hogy május 17-én második

szerencsétlen expedicziójára induljon.

Hatvani Brádra való menekülése közben az elfogott Dobra

alprefekt, ki a Drágossal folytatott tárgyalások alatt a magya-

rokkal való kibékülés legbuzgóbb szószólója volt, el akart me-

nekülni, az rizetére bizott katona azonban futás közben leltte.

Buteanu jó formán önként ment Hatvani csapatával. Második,

még szerencsétlenebb expedicziója balsikere miatt való dühében

Jószáshelyen május 23-án felakasztatta, a „mi tle szintén

otromba lovagiatlan eljárás volt, mert Buteanu vala az egyik

tekintélyes román férfiú, ki az abrudbányai és verespataki ma-

gyarság rendkívül sanyarú helyzetét 1848 október végétl elvi-

selhetvé igyekezett tenni s e mellett az 1849-ik év tavaszán a

magyar-román kibékülés ügyét is teljes erejével igyekezett el-

mozdítani." A diadalmas románok is a szerencsétlen abrud-

bányai magyarokon iszonyú kegyetlenkedéseket vittek véghez.

Tóth (lyörgy ügyvéd hajadon leányát négy felé vágták, egy

másik fiatal leánynak húsát faragták le testérl. Ez alkalonunal

mintegy ÖOO al)rii(lbányai és verespataki magyar polgár esett

áldozatul a béke ügyével együtt Hatvani gálád fellépésének s a

lománok ez által provokált bosszúálló dühének.

Hatvani Kossuth ismertelett levelének vétele után egy

második abrudbányai expediczióra határozta el magát. Az elbbi

iiH[)okl)aii ni('g1iz(Hl(ílt csajjatait kiegészítve egy ers székely

gyalog századdal, i* szakasz székely huszárral és egy század

halállojes német legionistával, május llj-án felszólította a május

lO-én vele Brádra meneküli abrudbányai és verespataki nemzet-

») Szildm/i FarkdH AlsólVlur várni. -iíti' IS ÍS- l'.i-l>oii. MIM ;»'_'•_» I.
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röket, hogy csatlakozzanak hozzá az abrudbányai és veres-

pataki magyarság megszabadítására. A felszólítottak, számsze-

rint mintegy 186-an, örömest csatlakoztak a második expediczió-

hoz, annyival is inkább, mert alig volt köztök olyan, a ki ne

aggódott volna otthon maradt övéinek sorsa miatt.

Hatvani csapata ez alkalommal valamivel számosabb volt,

mint els ízben, de azért korántsem elégséges arra, hogy az

elbbi fényes siker által felbátorított s rendkívül elnyös hely-

zet ellenség ellen sikeres támadást lehessen vele intézni.

Komoly katona, ki az ilyen vállalkozások természetével és ne-

hézségeivel tisztában van, nem is indult volna meg 150(1—2000

fnyi csapattal egy oly elnyös poziczióban lev s legalább is

ötszörte nagyobb ellenség ellen. Ilyenre csak egy oly minden

katonai ismeret nélkül való könnyelm kalandor vállalkozha-

tott, mint Hatvani.

Hatvani csapatával május 17-én indult ki Brádról s útját ez

alkalommal nem Bucsesd, hanem Blazsény felé vette és hS-án

délután 3 órakor ellenállás nélkül bevonult Abrudbányára, a

honnan még az nap fegyveres csapatot küldött Verespatakra

épen úgy. mint az elz alkalommal. Hatvani bevonulásának

hírére a prefektek azonnal kiadták a gyülekezésre a jelt. Meg-
harsantak a havasi kürtíik és minden csapat elfoglalta táma-

dásra készen a számára kijelölt helyet.Verespatak felett Andreica

tribun foglalta el állását azon a dombon, a hol els ízben állott,

Kornya és Bucsum táján Vladutiu prefekt szállotta meg a fonto-

sabb pontokat Olteanu és Faúr tribünök társaságában. Ez ké-

pezte a román hader balszárnyát. Sturtznál, Abrudbányáti'il

nyugatra Groza Simon s a Csernicza mentén Moldován Vasilie

prefekt Aiudán s más tribünök társaságában foglalta el a Brád

felé visszavonulás útját. Jancu pedig a sereg zömével Kerpe-

nyesnél állott, a tartalék pedig Ivanovics százados parancsnok-

sága alatt Topánfalván elhelyezve. Egy szóval Hatvani Abrud-

bányán a felkel románság által minden oldalról he volt kerítve.

Május 19-én a harcz az egész vonalon kitört. Különösen

heves volt Verespatakon és Cserniczán. A románság e nai)i

harczának eredménye az volt, hogy Hatvani csapatai mindkét

helyrl visszanyíjmattak a városba. A következ nai)on virradat-
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kor újra megkezddött a harcz. A magyarság ismételt támadást

intézett Verespatak és Koma felé. Miután ez irányban nem si-

került semmi elnyt ki\ávnia, Hatvani iijra Csernicza felé inté-

zett támadást, hogy a Brád felé való visszavonulás útját, melyet

bevonulása alkalmával nagy könnyelmen fedezetlenül hagyott,

az ellenségtl megtisztítsa, de Groza Simon csapatai Sturtz fell

támadva, makacs küzdelem után a magyarokat visszaszorították

a városba. E közben Ivanovics százados is elnyomit Topán-

falváról a tartalékkal egész Kerpenyesig. Május 21-én a román-

ság dönt csatára készült Kerpenyes fell is, honnan a teljes

ervel való támadás idáig azért késett, mert Bálint prefekt csa-

patára vártak. Bálint 8—9 óra között megérkezett s igy a táma-

dás Abrudbánya ellen minden oldalról megindult. Hatvani lát-

ván, hogy nem tudja magát tovább tartani, délután 1 és 2 óra

között megkezdette visszavonulását a Zalathna felé viv utón.

Sikerült is neki minden nagyobb nehézség nélkül egész Cserbig

elhaladni. Itt azonban a szoros útnál a románság a sziklás

oldalokról jól irányzott puskalövésekkel, közéjök gurított szik-

ladarabokkal óriási zavart és fejveszteséget idézett el a mene-

kül magyarság soraiban. Hatvanit elhagyta esze és bátorsága.

„Huszárok elre I Tiszt urak mentsük meg magunkat!" kiáltás-

sal futni kezdett. Állítólag a menekül polgárokat, kik a szaladó

huszárok lovainak kantárába kapaszkodtak, leJövetto, hogy

futásukban ne akadályozzák. A rend teljesen felbomlott s a

csata öldökléssé fajult. Egyedül a székely gyalogság nem vesz-

tette el fejét. Sortzzel és szuronyrohammal magának utat

nyitva, távozott Zalathna felé. A német légió a négy ágyút, hogy

az ellenség el ne vehesse, körbe fogva védelmezte. A bucsum-

cserbi hídnál a móczok azonban megtámadták s a sziklákról

lehengerített kövekkel soraikat meggyérítvo, miután töltényeik-

bl is kifogytak, rövid harcz után felkonezolták. Mondják, hogy

sokan a legionáriusok k(')ZÜl,hogy a vad ellenség kezébe ne esse-

nek, utolsó töltényükkel magokat ltték agyon. Az egész légió-

ból életben csak (i-an maradlak, kiket az oláhok aztán Zalathnáni

vittek fogságba, horuian késbb a magyarok kiszabaditották.

A katonásai; nagyobb része szerencsésen megmenekiill.

(le annál irtózatosabl) mészárlást vittek végbe a bucsum-rserbi
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hídnál a románok a polgárság között. A mészárlásnak itt Janeu

vetett véget. Az életben maradottak az Ompoly völgyét elhagyva,

„Dupa piatra" felé vették utjokat s ez volt szereneséjok. mert

különben a zalathnai utón a felkeltett románság mind egy lábig

legyilkolta volna ket. Itt sem vonulhattak el minden vesze-

delem nélkül. Egyes kisebb csoportokat, többnj'ire uüket és gyer-

mekeket, az asszonyok vertek agyon kövekkel és baltákkal.

Másokat a sziklákról ledobott kövekkel vertek agyon. Nagyobb
részök azonban estére jutva, mégis elérkezett Bucsesdre. Itt

közülök mintegy 200-an aromán pap udvarára tértek be pihenni.

A falu lakossága azonUüwiáiiuk i'ohaut s eg}' részüket kegyet-

lenül legyilkolta ; a másik csak futással mentette meg életét.

Verespatakon ez alkalommal 384 magyart öltek meg, Abrud-

bányán pedig közel 100() embert. Ha Hatvani veszteségét 900-ra

becsüljük, úgy ez a szerencsétlen második expediczió, mintegy

22(K) magyar életébe került. M A tér szke nem engedi meg, hogy
e mészárlás egyes szörny jeleneteit felsoroljuk, de elég legyen

ennek jellemzésére Jancunak ismeretes szavait idézni, melyeket

ez alkalommal intézett prefekt társaihoz: „Elég legyen már az

öldöklés, mert már vérem is fagyni kezd ereimben.''

A Hatvani felett nyert diadal felbátorította a havasi román-

ságot, mely most már nemcsak védelemre, de egyúttal támadásra

is gondolt azon magyar hader ellen, mely Gyulafehérvár körül-

zárásával volt megbízva. Axente tábora épen Hatvani második

expedieziójával egyidejen, május IT-én Munzáth cs. és kir. f-
hadnagy vezetése alatt délután 2 óra tájban az ugj'nevezett

puskaporos bástya tájékán megtámadta a körülbelül 35—40 fnyi
honvéd örséget, melyet onnan el is ííztek. A líA'ések és a támadás

zaja a borliándi magyar tábor figyelmét felkeltette s onnan rög-

tön 3 század gyalogot, egy félszázad huszárt, egy ágyút és egy

röppentyt küldtek a támadó románság ellen. E segítség azonban

késn érkezett, mert a támadó, mintegy ^00 fönji románságnak
sikerült a vár ágyúinak védelme alatt, a vár falai kíizé szeren-

csésen bejutni.

Az is tény, hogy Axente nem ment egészen hivatlaiml a

várba, mert bán') August várparancsnok, még május 7-röl fel-

^) Sziliígi/i /-'íí/Aw : A Isófelu'T vármegye l.S4.S-49-bon. 321—32.1. 1.
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szólította Axentét, hogy a havasi románsággal nagyobb szabású

tevékenységet igyekezzék kifejteni a vár felmentésére s így

joggal hihette, hogy embereivel együtt nem lesz épen hívatlan

vendég. A várparancsnokság azonban többet várt a románok
közremködésétl, nemcsak azt t. i. hogy egy sikerült meglepe-

téssel áttörve valahol az ostromzárt, bejusson a várba, nem
annyira a védelem ersítésére, mint inkább az élelmi szerek fo-

gyasztására, hanem azt, hogy egészen szétrobbantsa legalább

egy oldalról az egyre kellemetlenebbé váló ostromzárlatot.

Hatvani második expedicziójának megsemmisítése után,

május 22-én és 23-án Bálint, yiadutiu,Moldován, Vasilie és Jancu

Ivanovics cs. és kir. százados jelenlétében hadi tanácsot tartottak

s elhatározták, hogy mialatt Axente ki fog törni a várból, k
három ponton egyszerre fogják megtámadni az ostromló magyar
sereget és pedig Axente Borbándnál, a már említett puskaporos

bástyánál, a jobb szárnyat Maros-Portusnál Vladutiu és a balszár-

nyat Tövisnél pedig Bálint támadják meg. Ivanovics kapitány az

egész vállalatot helytelenítette és sikertelenségét elre megjó-

solta.^) Épen ez idben tartottak rryulafehérvárott is haditanácsot

Axente és társai bevonásával. E hadi tanács elliatározta, hogy a

várban lev 800 fnyi románság, támogatva a várrségtl, egy

kirohanás.sal tüntesse ki magát. Axente és társai, vágyva a ki-

tünhetés e kedvez alkahnára, örömest beleegyeztek a tervbe.

Nem vették észre, hogy az egész esel, melynek nincs más ezélja,

mint kellemes módon megszabadulni a kellemetlen vendégek-

tl. A románság magaviseletébl és nyilatkozataiból a várpa-

ranesnokság meggyzdött, hogy ha a magyar ostromló sereget

íi felkel románság szét fogja robbantani, az igy természetsze-

ren a románság elnyére billent tulnyomóság mérlegét Axente

és társai arra fogják használni, hogy a várat a magok kezébe

kerítsék. Ezért a várparancsnokság ugy intézte a rohamot, hogy

a kirohanó románság a magyarok által ugy elvágas.sék a vártól,

hogy oda t()hi)é vissza ne térhessenek. A kitörésre a nu'ijus 20- ra

virradó éjjel volt kitzve és pedig ismét a puskaporos bástya

irányában. A kiidhaná.s oly szerencsésen is sikerült, hogy a ro-

lUiinsáL;- ci-y incglchclöscn heves éjjeli harc/, után a horhándi

') Batitiu iHtori.i riMsilvimi.'i II kel .Vi;{ 1
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magyar hader által úgy elvágatott, hogy a várba összesen

t-sakis 97 román felkel térhetett vissza.

A kinrokedt Axente most már Munzáth fhadnagy ka-

lauzolása mellett szivesen vállalkozott arra is, hogy részt vegyen

azon terv végrehajtásában, melyet a román felkelk május 23-án

az abrudbányai haditanácsban állapítottak meg. Május 81-én e

terv értelmében Axente Munzáth fhadnagy katonai vezetése

alatt újra a puskaporos bástya irányában támadott, Borbánd
ellen nyomulva, Vladutiu pedig Portus ellen intézett támadást,

Bálint pedig, mint a román hader balszárnya Tövis ellen intézett

rohamot. A magyar sereg jókor észrevevén Axente támadását,

Borbándról és Portusról a jmskaporos bástya irányában ers
rohamot intézett az elre tör románság ellen. A roham oly ers
volt, hogy a románság nem tudott ellenállani, hanem folyto-

nosan tüzelve, visszavonult a közeli erdbe. A honvédek egy

része homlokban támadta a románságot, a másik rész pedig

hátuk mögé igyekezett. Erre a románság megfutamodott. A futó

tömeget a huszárok egész Tótfaludig zték. Epén ilyen kudarczot

vallott Maros-Portusnál Vladutiu támadása is. A futó románsiig

egy része Poklos felé menekült, a másik pedig a Marosnak ro-

hant. Tövisnél Bálint csapata Diód fell nyomult a Juhász r-
nagy vezénylete alatt álló két század gyalogságból, egy szakasz

huszárságból s egyetlenegy ágyúb('il áll(> hader ellen. A harcz a

tövisi völgyben fejlett ki, honnan a magyarok folytonosan vissza-

húzódva harczoltak egész nap. Másnap reggel Tórakor Borbánd-

ról és Xagy-Elnyedrl tekintélyesebb segítség érkezett, mely a

románokat szétszórta és a havasok közé kergette.^) Axente és

I^álint, többszfir idézett jelentéseikbon e harezokat ugy tüntetik

fel, mint holmi natry diadalokat, a melyekben épen tizszer annyi

magyar esett el, mint román. A valóság épen megfordítva áll,

noha nem lehet elvitatni, hogy a román felkelk elég ügyesen s

elég bátran is harezoltak. Jellemz, hogy e harezokat a gyula-

fehérvári rség c-sak mint közönség nézte a nélkül, hogy a tá-

madó rr)mánokat a legkevésbbé is támogatta volna j>árhuzamos

akczii'ival.

V Szilágyi Farkas: Alsófeliér vúrmeffj'o 1848—49-ben 370—374. I.
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A Bánságból visszatért Bem tábornok báró Kemény Farkas

ezredest bizta meg, hogy kell készülettel indulva, ugraszsza szét

a havasi románság fegyveres erejét. Kemény Farkas 4000 em-

berrel, 18 könny ágyúval, 4 röppentyvel indult ki Déváról

június 3-án. Elcsapatát Forró ezredes vezette, a hátvédet pedig

Inczédi László rnagy. Június 7-én érkezett Kemény Farkas

Brádra s a következ napon megindidt Abrudbánya felé. Bucsesd-

nél Groza tribun állotta útját, de egy pár ágyúlövéssel Groza

embereit szétugrasztotta. Délután 1 órakor a Vulkán-hegy és

Blazsény között ütközött össze újra a román felkelkkel, hol jó-

formán egész nap folyt a szétszórt csatározás. Június 9-én

Csurilászánál kellett szétkergetnie az újra összecsoportosuló

oláhokat. Június 11-én már Sohodolnál és délután Abrudbánya
közelében a Sohár-hegynél volt kemény összetzése a románok-

kal. „Látni kellett volna ez utazást — írja a hadjáratban részt-

vett Gabányi százados.^) — Torlaszok, sánczok, meredek kszik-

lák, jobbról és balról a szüntelenül nyugtalanító móczok, a szó

teljes értelmében járatlan utakon kellett ágyúinkat keresztül-

vinnünk. A sereg egyrésze utat csinál, másik része ágyúkat s

ütegkocsikat vontatott fel a hegyekre, a harmadik része pedig

ezen id alatt verekedett. Látni kellett volna ez utazást, hogy a

havasok közötti hadjáratról fogalmunk lehessen." Tényleg a

havasok ellen intézett e hadjáratoknak az volt a legnagyobb

bajok, hogy az egyetlen katona, Kemény Farkas is, ki e hadjá-

ratok közül a legjobban elkészítettél vezette, igen kitn és

vitéz ftiszt volt ugyan, de a hegyi hadjáratról fogahna sem
volt. Bizonyítja ezt az a laikus eltt is feltn mulasztás, hogy
egyetlen magaslatot sem szállott meg sehol, hanem megelége-

dett azzal, ha röp])entyüivel a közeli hegyekrl a románságot a

itávolból elkergette. Nagyon természetes, liogy ily módon tartós

eredményt és dönt sikert egj'általáu nem lehetett biztosítani.

Báró Kemény L'arkas bevonulva Abrudl)áMyára, egy század

honvédet ZaJathna felé küldött, liogy seregét ily módon a Nagy-
Ágról oda küldött Kovács százados csapatjával összekíittetésbe

helyezze. Kovács százados ugyanis Nagy-.Vuiól június ;>-roI

') „Floiivi'-d." 1 17. szám.
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indult el Zalathna feli', tehát épen azon a napon, a melyen Ke-

mény Farkas Déváról elindult. Mésr az iiaj^ Zalathna alá érke-

zett, de nem vonult bea városba. -hmius 4-én, 5-én és G-án össze-

szedte a zalathnai megmaradt magyarságot és Magyar-Igen re

vitte. Innen azonban Stein ezredesnek, a (iyulafehévárt ostroml('>

magyar hader i)aranesnokának rendeletére június X-án vissza-

tért Zalathnára, hol egyesült a Kemény Farkastól Abrudbányá-
ról ideküldött honvéd századdal.

A sohárhegyi, illetleg az abrudbányai ütközet után báró

Kemény a felkel románságot egész a móczok fhadiszállásáig,

Topánfalváig zte. Topánfalva eltt hatalmas földsánczok emel-

kedtek s azonkívül a községet kíh'ülvev hegyek is ers fegyve-

res i'omán tömegektl voltak megszállva s azért a magyar had-

er nem vonult be Topánfalvára. Június 12-én mind a két fél

nyugodtan maradt elfoglalt állásában s az ily módon beállott

nyugalmat b. Kemény arra használta fel, hogy Janeut levélben

szólította fel a béketárgyalások megkezdésére. „Közöttünk csak

a kard dönthet" — volt Jancu válasza ezúttal is. Június 13-án

a románok támadólag léptek fel. Hevesen és nagy tömegekben
támadtak, úgy, hogy Kemény szükségesnek látta futárt küldeni

Abrudbányára segélycsapatokért. A segélycsapatok meg is

érkeztek, de nem volt szükség rajok, mert a támadó románságot

Kemény csapatai a segítség megérkeztéig visszaverték, hávó

Kemény, mihelyt megszállotta Abrudbányát, azonnal, még jú-

nius 11-én két század honvédet küldött Verespatakra. Ez a cse-

kély hader azonban nembirt ellenállni Bálint seregének ésjúnius

13-án visszavonult Abrudbányára. Báró Kemény értesülvén errl,

neliogy esetleges visszavonulási útja Abrudbányára Vercsi)atak

felöl teljesen elvágas.sék, még az nap délután visszahúzódott

Abrudbányára.

H. Kemény Farkas egyszerre azon szomorú tapasztalatra

jutott, lujgy csapatait az éhség kezdette fenyegetni. Ennek egy-

részt az volt az oka, hogy els sorban az alig járiuitó hegyi uta-

kat véve tekintetbe, nagyon kevés élelmi szerrel keltek útnak,

másrészt pedic: az, hogy a harczolva elnyomuló sereir nyo-

mában a hegyekre lekergetett felkelk a sereg elvonulása után

újra összecsoportosultak és annak löhb élelemszállító kocsiját

elfogták. „Az ellenség kifogyott az élelmi szerekbl — mondja
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Jancii emlékiratában — június 12-én este Kemény katonái

utolsó kenyerüket ették s éhségüket csak korpával és kukori-

czával enyhítették, miket az Abrudbányáról elmenekült lakosok

házaiban találtak." Kemény most már újra alkudozásokra gon-

dolt. Június 14-én levélben hívta fel úgy Vladutiu, mint Bálint

prefekteket értekezletre.

Június 15-én a románok minden oldalról általános táma-

dást intéztek Kemény dandára ellen. Czéljok volt Keményt tel-

jesen beszorítani Abrudbányára. E ezélból Bálint összekötte-

tésben a buesumiakkal, Verespatakról támadott, mint balszárny.

Kerpenyesnél Codoreanu csapatai nyomultak elre s ezeket So-

hodo] felöl Gombos tribun támogatta. Ez volt a közép, mely

Madutiu prefekt fparancsnoksága alatt állott. Sohodol és Sohár

között állottak Andreica, Russu és Olteanu tribünök egészen

Cserniczáig elhúzódva, kissé hátrább, délkeletre Sturtznál (Iroza

Simon támogatta a jobb szárnyat. A román források szerint e

nap rendkívül véres volt, mert a románok több ízben annyi vi-

tézséggel támadtak és oly kitartással küzdöttek, hogy estére

jutva, Kemény Farkas a harcz makacssága miatt való elkesere-

désében így kiáltott fel: ,,Az ördög verekedjék pópákkal!"

A préfektek még az nap éjjel hadi tanácsot tartottak, hogy
a másnapi ujabb támadás részleteit megbeszéljék. Mieltt azon-

ban a románok támadhattak volna, másnap hajnalban Kemény
megkezdette visszavonulását. Mindenek eltt, hogy a román fel-

kelk figyelmét elvonja visszavonulásának irányától, ers táma-

dást intéztetett Csernicza ellen, azért, hogy a román, vezetk
gondolják azt, iiogy Brád felé fog visszavonulni. Egyidejen
Forró ezredes vezetése alatt egy ers csapatot küldött Zalathna

f(!lé, kiegészítve utászokkal, hogy a hidakat állítsák helyre s az

utakb()l a torlaszokat eltávolítva, a sereg elvonuhisát lehetvé

tegyék. A ('sernicza ellen intézett támadás nemcsak a román
hader jol)!) szárnyát bontotta meg, hanem a t('»bbi csapatok

íigyehnét is erre a pínilra irányozta, a mi épen alkahnas voll

arra, hogy Kemény dandára a visszavonulást megkezdhesse. A
sereg a Forn') ('zr(!(l('s által kitisztított úton gyors menetben vo-

nult Zalathna felé és pedig minden nagyobb l)nj nélkül egész a

bucsum-cserbi hídig. Itt a románok abban a hitben, hogy sikerül
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megismételni a Hatvani második expedieziója alatt e hídnál le-

foh't mészárlást, minden oldalról rárontottak Kemény dandá-
rára. A katasztrófát azonban Forró ezredes éberségének s a
sereg hátvédét vezet Inezédi László vitézségének sikerült el-

hárítania s Kemény dandára ily módon két hetes hadjáratából

még az nap szerencsésen megérkezett Zalathnára, a honnan
másnap levonult Magyar-Igenben. A sereg annyira ki volt me-
rülve, hogy Magyar-Igenbe egy pár napi pihent kellett tartania.

Kemény hadjáratainak sikertelensége meggyzte Bemet
arról, hogy a havasokat kombinált támadás nélkül elfoglalni

nem lehet. Ujabb hadjái-atot rendelt el s a hadmködés vezeté-

sével Zarzieki ezredest bízta meg. Keménynek Zarziezki

terve szerint a zalathnai úton kellett újra Abrudbányára menni.

Trangus rnagy pedig az Aranyos mentén fog egyenesen Veres-

pataknak nyomulni s e tájban egyesülve Keménynyel, Ker-

penyesen át a románság ellenállásának középpontja, Topán-
falva ellen fognak együttesen hatolni. Hogy az ellenség hátban

is igénybe legyen véve, Szépszögi rnagy Gyalu fell fogja a

Magurát megszállani, Buzgó rnagy és \'asvári csapata pedig

Bánfíy-Hunyadból kiindulva, Meregyón át egyenesen Mariseh'g

nyomul elre s ott a fensíkon a Gyaluból elbb elindult Szép-

szögi rnagygyal egyesülve, Topánfalva felé fog haladni, hogy
.íancu móczait hátba fogja, míg Kemény szemben támadja.

Tagadhatatlan, hogy ha ez a terv végrehajtatott volna, a

i'omán felkelésnek egy csapással vége lett volna, mert a móczok
egy ilyen kell ervel végrehajtott kombinált támadásnak nem
tudtak volna sikerrel ellenállani. Mieltt azonban a terv végre-

hajtásába bele kezdettek volna, híre érkezett, hogy az oroszok

Beszterczénél betörtek az országba. Bem azonnal visszaparan-

csolta az expedicziót. Bem rendelete idejekorán megérkezett

mindenüvé, csak Báníl'y-Hunyadra nem. A Bántfy-Ilunyadon

lev hader a következ egyes hadcsapatokból állott, A 40-ik

zászlóaljnak 1 százada, az öO-ik zászlóaljnak 2 százada, a 123-ik

zászlóaljnak 4 ik százada és az 5-ik századból 8 szakasz ; 2

udvarhelyi ujoncz székely vadászszázad, mely még egyen-

ruházva sem volt ; 1 szakasz halálfejes német légionista, 1 sza-

kasz bibari lovas nemzetr (25 ember) és a Vasvári Rákóczi

szabadcsapatának 3 százada. Összesen tehát 10 gyalog század.
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Köiülbelül 1500 gyalog, 25 lovas és két kis ágyú, kiegészítve 100

fnyi fejszés útcsináló oláhval. Ezt a hadert Buzgó rnagy
parancsnoksága alá helyezte Bem. Ez expediczió egyik részese,

Borsos József hadnagy azt áUítja, hogy Bem e rendelkezése

miatt úgy Vasvári, mint tisztjei nehezteltek s Buzgóval szem-

ben mindvégig tartózkodók és hidegek voltak.^)

E kis hader július 4-én különböz pontokból: Incsel,

Valkó, Meregyó és Bánfíy-Hunyadból indulva ki, estefelé meg-
érkezett Mariselre. Mikor a Mariséi melletti .fensik tisztására

kiértek, azonnal észrevették az erdszélen csatasorban álló

oláhokat, A Rákóczi-csapat els százada pillantotta meg elször

az ellenséget és Szarukán hadnagy rohamot vezénylett, de egy

lövés szivén érte. Rövid csetepaté után a románokat elkergették.

Mariséi községbe nem vonultak be, hanem mellette egy dombon
tábort ütöttek. Az éjszaka csendesen, minden különösebb inczi-

dens nélkül telt el. Borsos emhtett tudósításában az állítja, hogy

ez alatt futár érkezett, a ki azt a parancsot hozta, hogy azonnal

térjenek vissza Bánffy-Hunyadra. A futár megérkezése után

haditanácsot tartottak. Buzgó azon a nézeten volt, hogy a vett

parancsot teljesítsék és vonuljanak vissza. Vasvári és tisztjei

ezt a leghatározottabban ellenezték. Azt mondották, ha már itt

vannak, szégyen volna a románok láttára elvonulni, hanem ha
már feljöttek, keressék fel az ellenséget és arassanak fényes

diadalt. A haditanács ezt a nézetet tette magáévá.

Másnap reggel rendkívül aggasztó körülménynek tnt fel

mindnyájok eltt, hogy Szépszögi Oyalu fell nem érkezett meg
a Magurára. Draveczkyt lovasaival elküldöttek, hogy (ryalu felé

haladva, keresse fel Szépszögit s ha nem találná, akkor keressen

(íyalu felé alkalmas utat a levonulásra. Ez alatt két honvéd

jelentette, hogy az utat, a melyen feljöttek, az oláhok az éjen át

több helyen bevágták és eltorlaszglUik. Ezért Fessen hadnagy

vezetése alatt 8 szakasz iKjnvédet a 1()(^ fejszés oláhval vissza-

küldöttek az út kitiszlitására. E napon niár az uláhság niinden-

fell nagy tömegekben nuitatkozott a hegyek ormain. A honvé-

(l(!k azonban könnyszerrel minden egyes kisérlet alkalmával

visszakergették ket. Éjjel a havasi kiirtok jeladása minden ol-

I) 1848—40. Türtóiioliiii \.n\<ok ISOfi. <''vi íolyam lO'J. I,

48
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dalról hallható volt annak jeléül, hogy a móczok támadásra ké-

szülnek. Draveczki visszaérkezve, jelentette, hogy Szépszöíjinek

nyoma sincs és hogy Gyalu felé alkalmas lejárót nem talált,

mert az út ez irányban mindenütt rendkívül meredek és azon-

ki\'ül a móezoktól el van állva minden oldalról.

Juüiis 6-án megkezddött a visszavonulás, melynél a hát-

védet a 2 székely vadászszázad alkotta. A mariseli hegyéitl a

topánfalvi utón a visszavonulás egész a Funtenellaig ') minden
baj nélkül történt. Itt már egy hosszú mély út kezddik. A csíi-

pat zöme a mély útban csendesen elre vonult, de mikor a hát-

védet alkotó két ágyú és a székelyek a mély úthoz érkeztek,

egyszerre a magaslatról kemény sortz köszöntötte ket. A szé-

kelyek azonban a támadókat mintegy félórai küzdelem után

elriasztották. A székelyek parancsnoka Pivány százados a két

ágyiit negyed órai közzel egymásután a csapat elvonuló zöme
után küldötte. A visszavonulást fedez székelyeket Korkes
(Corchesiu) tribun csapatai támadták meg.

A mariselieknek ~ irja Jancu jelentésében -) — mindjárt

segítségére küldöttem Korkes Miklóst 68 vadászszal, mellé adva

Olteanu tribünt is. Július 5-én este Korkes Funtenellahoz érke-

zett vadászaival. Éjszaka Korkes és alvezérei a küzdelemre

készültek. Embereik közül kiválasztották a legderekabbakat és

a legjobban felfegyverkezetteket. Összesen 120 vadászt és 317

lándsást. Ezt a kis csapatot 3 csoportra osztotta és még ezen az

éjjel Funtenellanál.Solyan fontos ponton felállította, hol a láza-

dóknak el kellett vonulniok. A mieink helyzete nagyon kedvez
volt. Korkes erre vonatkozó késbbi nyilatkozatában azt mondja,

hogy mikor a magyarok július 6-án déleltt vissza kezdettek vo-

nulni, sürü köd volt úgy annyira, hogy nem lehetett hitni.

() azonban ismerte a köd természetét. Megparancsolta emberei-

nek, hogy feküdjenek le a fíildre, mert akkor egészen kényel-

mesen láthatni az ellenség lábait. Emberei a kod alatt látva a

honvédek lábait, biztosan tüzelhettek.

') A katonai tí'Tk^'jM'n ííolub nóvvel van jolíllve e holy.

*J Hapiirtulu lui Avranui .Janni jjipfcctu alii nnoi legfiuni romanesci
Sibiiu 1884. M-O'). I.
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Az ut Fuiitenella ezen részén még nem nagyon mély. Hely-

lyel-közzel tisztások is vannak, de mindenütt, a hol nehezebbé

és járatlanabbá lett az út, a móczok újabb támadást intéztek a

székelyek ellen. Az ujoncz székely vadászok derekasan tartot-

ták magukat, de késbb nem tudtak kell ellenállást kifejteni s

tüzelésök gyengülni kezdett s egy helyen, a hol az út mélyebb

és szorosabb lett, a móczok rohama ell megfutamodtak. Ekkor

Buzgó, körülbelül a mély út közepén, Vasvári 3 századát hátra

küldötte a székelyek támogatására. Azonban a minden oldalról

elretör lándzsás oláhokat nem tudták visszazni. így halad-

tak elre a mély út hátralev részén oláhok és magyarok a leg-

gyilkosabb kézi tusában egészen azon kis tisztás helyig, melyen

most a Vasvári-emlék áll s mely körülbell 1000 lépésre van a

Hév-Szamostól. Itt egyik ágyú fel volt álhtva s abból lni kez-

dették a móczokat, mire a móczok támadásukkal felhagyva, hát-

rább vonultak. A tisztáson túl újabb, mintegy 300 öl hosszúságú

mély út kezddött, a hol újra véres kézi tusa keletkezett a szé-

kelyek, Vasvári csapata és az oláhok között. Nem birták kitar-

tani az oláhok elkeseredett és dühös rohamát. Mikor a mély

utat elhagyva, a következ tisztásra értek, elkezdettek sza-

ladni, ki a merre tudott. Buzgó rnagy igyekezett megálHtani a

futókat. Bven kijutott a kardlapból is, de az ijedtség általá-

nossá vált s a futókat nem lehetett rendbe szedni. Egyik ágyii

már elre haladt. A másik fel volt mozdonyozva, de a mozdony-

szög eltört és a fogat a mozdonyszekérrel elrohant. A visszama-

radt ágyú körül irtózatos harcz keletkezett. Vasvári társaival

körülvette az ágyút és makacsul védelmezte. Egy albaki ohüi,

Todea Szimion azonban mellbe ltte. Vasvári eleste után már

többé ellenállásról szó sem lehetett. Menekült ki merre tudott.

Az életben maradt honvédok a Hév-Szamoson átgázoltak. Itt

aztán Buzgó rnagynak sikerült a rendet helyreállítani. Csata-

rendbe állva, sortzzel fogadták az elnyomuló oláhokat, kik

erre aztán visszahúzódlak a fenyvesekbe. Az ersen megtizedelt

magyarság így vonult aztán náníly-Uunyadra.

Az itt eladottak foglalják magokban az l848/41)-ki román

felkelk azon fegyvertényeit, a melyek katonai szempontb('>l

komolyan figyelembe vehetk. Nem is késett e sikereket a

48"
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dákoromán történetírás és publiczisztiku a maga czéljaira ki-

zsákmányolni. Szerinte nagy harezok voltak a fennebb elbeszél-

tek, melyekben Jancn és prefectjei mindannyiszor egy-egy ers
magyar hadtestet semmisítettek meg. Jancu e fegyvertényeível

a történelemben idáig szerepelt legnagyobb hadvezérek sorába

küzdötte fel magát s a románság mélt(') pr(')báját adta a túlnyomó

számú ellenséggel vívott charezokban annak, hogy méltó utóda

Traján vitéz légionáriusainak. „Virtus romána rediviva!''

Hóra a dákoromán felfogás szerint csak mártírja volt a

román nemzeti szabadságnak, Jancu azonban dicsöségkoszo-

rúzta hse és diadalmas hadvezére. Most már nemcsak mártírjai

vannak a románság nemzeti szabadságának, hanem diadalmas

hsei is. A magyarság többé nemcsak gyáva zsarnok, hanem
több csatában vitézül legyzött ellenség is. Vae victís ! Nincs

joga többé ama kíméletre, melyben eddig a románság félénk

tartózkodása részesítette. A legyzött ellenfél, bár a szerencsés

kör lményeküg3*es és ravasz felhasználása következtében utóbb

újra felülkerekedett, el lehet rá készülve, hogy sorsa ujabb és

teljesebb lesz, ha még egyszer kenyértörésre kerül a dolog, mert

a románság karját megedzette ezekben a diadalmas szabadság-

harczokban.

A dako-román történetírók és jMiblicziszták eleven kép-

zelme nemzeti eposszá tette ez apró harczokat. A valóság pi-

czinyke tényeit a költi képzeldés történelmi korszakot alkotó

eseményekké magasztosította. A havasi mócz ideális alakká, a

régi római vitézség újra ébresztjévé és modern képviseljévé

lett. A hagyomány legendává tette a valóságot és nemzeti

eposszá azt a harczot, melynek sikerét a románság számára
egyedül a magyar csapatparancsnokok könnyelmüs?ge és ka-

tonai tapasztalatlansága tette lehetvé. ..Kn magam is láttam —
írja Balcescu Miklós ') — azokat a szíirnyü móczokat, kiket a

magyar vitézek ijedelme úgy írt le elttem, mint holmi vadálla-

tokat, a melyek eljönnek a hegyodukból, hogy öljenek és raga-

dozzanak. Igenis, láttam ket feldühödve s ellenségeiket fana-

') Janrsó lirneih.k : ..Szaliads.'iLrlianzuiik f'-s a (iakn-roniáii líin'kv<''-

Hek." *u. 1.
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tikusan gylölve. S ebben az idben, mikor szivem szerte volt

zúzva, látván mindenütt a román nemzetet idegen ellenségeitl

letiporva és szorongatva, boldog lettem, mikor ez óriási hegyte-

tkön, a felhk között tüzes, hatalmas román életre és román
nemzetiségre akadtam. És micsoda fanatikus lelkesedéssel üd-

vözöltek mind e parasztok, mikor elmondottam: azért jövök,

hogy hozzak üdvözletet csodálatos \dtézségökért és kívánjak

szerencsét küzdelmeikhez testvéreik részérl. Micsoda mély

hallgatással fogtak körül, mikor a román nemzet erejérl, szá-

máról és elterjedésérl beszéltem a földön, melyet az Isten nekik

adott és arról a nagyságról, mely rajok a jövben vár

Az asszonyok sem maradtak el sem bátorságra, sem nemzeti

érzületre nézve. A hegyek csúcsairól a ktömegek záporát zúdí-

tották alá, melyek meggyérítették az ellenség zászlóaljait.

Dalaik sem voltak többé, mint elbb a fájdalom és az öröm
énekei, hanem hazafisággal és nemzeti érzülettel telt dalok.

Hallottam Abrudbánya romjai között egy ifjú, magas termet,

szép havasi leányt édes és fájó dalt énekelni. Egy ifjú, boldog

román leányról énekelt, kit Flórának hívtak s ki azért volt bol-

dog és szerencsés, mert román leány és itáliai eredet volt

;

boldog volt, mert nem tud magyarul ; anyja sem tudott egy szót

sem ; boldog volt, mert csak azt szerette, a mi román és esküt

tett, hogy sohasem fog magyart szeretni, a míg csak a földön

egy román lesz. Ez az érzéstl megittasult dal, ez a fehér és piros

arczu szép leány s Abrudbánya megpörzsölt s kormos romjai, a

melyek engem körülvettek s a magyar sírok dombjai, melyeket

magam mellett láttam, mély hatást tettek rám. Mintha egy cso-

dás látvány állott volna elttem ; mintha a román nemzetiség

géniusza állott volna az idegen ellenség sirdombja felett, éne-

kelve a feltámadás dalát."

Ez az eposz egyes részleteivel együtt mélyen be van vé-

sdve a román intelligenczia h'lkébe. Azon komoly kritikai

szellem, mely hivatva van a valóság tényeit kibontani a legenda

mithikus homályából, valószinen még nagyon sokáig fog vá-

ratni magára a román irodalomban, már csak azért is, uumM ezt

az eposzt, ezt a legendát jobban lehet értékesíteni politikailag,

mint a való igazságot. A nemzeti (öntudatnak lényeges alkoUS
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része volt és lesz mindig a nemzet katonai dicsségének érzése.

Mikor a nemzeti öntudatot ébresztgetni kezdik a nemzet hiva-

tott vagy hivatatlan vezeti, els dolguk ennek a harezi dics-

ségnek érzelmeit felkelteni a lassan ébred tömeg szivében.

A hol ez a harezi dicsség a nemzet múltjánál fogva — mint a

románoknál is, hiányzik — ott segítségre szokott jönni a kép-

zeldés, a mese, a mely legendát teremt és eposzt alkot. A nem-
zetiségi izgató, a politikus, st az államférfiú sem veti meg a

nemzeti eposzból származó e naiv hitet, hanem felhasználja a

maga czéljaira. Ezért van olyan nagy szerepük a nemzetek éle-

tében a történelmi hazugságoknak. E történelmi hazugságok

nem egyszer voltak inspirálói nagy tetteknek s fontos történelmi

mozgalmaknak. A ki történelmet ír, e hazugságok felett nem
térhet egyszeren napirendre. Köteles szemökbe nézni, hogy
megismerje a mögöttök lakozó igazságot s hogy megítélhesse

azokat az eseményeket, melyeknek igazi kútforrásai tényleg e

hazugságok voltak.



XV.

Az epilógus.

Jancu a romániai emigránsok közvetítésével ujabb alkudozásokba bocsát-

kozik. Miért voltlJancu a történitek után is hajlandó ez alkudozásokra ? Ez
alktulozások eredményei : a román-magyar kiegyezés és a román légióra vonat-

kozó szerzdés fbb pontjai. A debreczeni országgylés nemzetiségi politikája

Az els nemzetiségi törvény létrejövetelének körülményei. A uemzetiségi törvény

ismertetése és a rávonatkozó nézetek. A világosi fegyverletétel és következménye

Erdélyre vonatkozóan. B. Wohlgemuth Erdély teljhatalmú kormányzója. Er-

dély uj közigazgatási felosztása. E felosztás semmivé teszi a románságnak min-

den eddigi reménykedését. Sagumi akcziója Erdély paczi/ikácziója után. Fel-

lépése Clam Gallas ellen. Kérvényezés egy román Jogakadémia tárgyában-

Saguna Szebenbe visszatérve, megkezdi egyháza újra szervezését. Összeütközése

c tárgyban Wohlgemuthtal. A román bizalmi férfiak sikertelen akcziója Bécs-

ben. Dobra wlvari ágens levele Sagiinához. Saguna válasza. Miért lett Sag%ma

gyanús ? Az aradmegyei és a bánsági románok akcziója. Wohlgemuth intézke-

dései a románság lefegyverezésére. Axente nem akar engedelmeskedni. Axente

befogatása. A szászok lázadás elkészítésével gyanúsítják a román prefekteket.

E jelenségek gyanússá teszik magát Sagunát is- Wohlgemuth október 2^-ki át

irata Sagunához. Saguna önvédelemé. Saguna tényleg vissza is húzódik a romá-

nok ügyétl. Erdélyi Vazul nagyváradi gör. kath. püspök kérvényének ismer-

tetése. Saguna a kéroényezésekben nem vesz részt, nanem requiem tartását ren -

deli el az elesett császári katoiuikért. A romári hsöknek Topánfalván emléktnü

állítását tervezi. E tervet elejti. Vádak Saguna román nemzeti érzülete ellen.

Egy 37 tagú küldöttség megy Bécsbe. E kérelem tartalmának ismertetése. E
kérelem minden siker nélkül marad. A román bizalmi férfiakat hazaküldik

Bécsbl. A prefekiek orosz érdemjclckct kapnak és anycuji jutalmat. Lcményi

végleges letétele és uj gör. kath. püspök választása. Stcrcti-Siulutiu iiüspvk

egyénisége. Schivarzenberg és a románok között való viszony jellemzése.

.Jiuícii méí? Hatvani második tániiulása ulán sem volt ide-

gen íi maí^yurukkiil val('» kihókülóstöl. Hizonyílja «v.l azonkörül-

iiióny is, hof^y a roináiiiai L'inia^M-ansokat, kik a román-maííyar

kibékülés tervével jöttek hozzá, tárt karokkal t'oj^adla. Balcescui
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átölelvén, e szavakat mondotta: „Ilyen ember kell nekem, mert

csak ilyen ember áll közel szivemhez!" — St tovább ment,

Andreiea tribunnal, ki neki kedvencze volt és Adiiideanu-val

egy emlékiratot fogalmazott, melyben kötelezte magát, hogy a

román népet elkészíti a kibékítéshez. „Van szerencsém értesí-

teni — Írja Kossnth Bemnek — hogy Balceseu ur, az oláh párt-

nak teljhatalmazottja, mint a havasi oláhok megbízottja, Janku-

nak egy iratát terjesztette be hozzám, a melyben a vezetk

ünnepélyesen kötelezik magokat, hogy a népet elkészítik az

unióra s addig is, míg az egész nép meg lesz nyerve ez ügynek,

szigorúan megtai'tják a semlegességet hadainkkal szemben

mindaddig, míg k, a havasiak meg nem támadtatnak," Janeu

jól ismerte sikertelenségét azon akcziónak, melj^et Saguna

Olmützben és Bécsben kitejtett. Mindazt, mi ez akczió következ-

tében 1849. márczius 4-tl történt a bécsi kormány részérl,

Jancu olybá vette, mint a románság kijátszását. E miatt több

ízben úgy nyilatkozott társai eltt: ,.Nem hiszek a németnek,

mert úgy érzem, hogy csak eszköznek akarnak felhasználni."

Hajlandó volt mindez okok alapján a magyarokkal alkudozni,

mert lelkében úgy volt meggyzdve, hogy annyi jogot gyze-

lem esetén is fognak a magyarok biztosítani a románságnak,

mint a márczius 4-ki osztrák alkotmány.

Ez ujabb alkudozásokat Jancuval Balceseu Miklós és Goz-

man román nemzetiség képvisel vezették. Helyszke miatt ez

alkudozások menetét nem tárgyalom, csakis eredményeit ismer-

tetem meg az alábbiakban.*)

Balceseu és a Kossuth között folyt alkudozásnak eredmé-

nye egy törvényjavaslat lett, mely alapját képezte volna a ma-

gyarok és a románok kíizött való kibékülésnek. Jancura vonat-

kozóan Balceseu nak Bem által is elfogadott terve az volt, hogy

.íancu magyar tábornoki kinevezést kapjon és a magyar kor-

mány által katonailag j(')l felszerelt móczaival Kis-Oláhországba

v(»nuljon az oroszok ellen harczolni, Jancu maga is hajland(') volt

') Az erro vonatkozó rószlotok „Szabadságliarczunk és a dako-roinán

törekvések" czimü könyvemben olvashatók. E mvem az itt elbeszélt ese-

nií^nyokndk nemzetközi politikai vonatkozásait tárgyalják s azórt e köny.

vemhez kiej^ószitö olvasmányul ajánlhatom azoknak, kik c kí'rdés iránt

( T<iekl5dnek.
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e tervbe menni. Bem tábornok értesülve ez alkudozások ered-

ményérl, augusztus 8-án írt is Facsetrl Jancunak, hogy csapa-

taival együtt azonnal jöjjön Facset alá. Természetesen Janeu e

kivánságnak már csak azért sem tehetett eleget, mert ekkor már
a magyar ügy nyilván bukottnak volt tekinthet.

A román-magyar kibékülés ez alkalommal a következ
tartalmú törvényjavaslat alapján történt volna :

1. §. Az oláh szó használata megsznik s helyette a román szó -/- /4"^
lesz érvényben.

2. §. A román nemzetiség jogait törvényekkel garantálja a magyar
kormány.

3. §. A magyar nyelv lesz a törvényhozás nyelve és a közügj-ek

adminisztrácziójában is addig a fokig, míg azt az állam egysége meg-
kívánja.

4. § A kizárólagosan román népesség meg^'ékben a román nyelv

használatba vétetik. A jegyzkönyvek nyelve párhuzamosan mag\-ar és

román lesz. Az országggüléssel és a kormánynyal való közlekedés

nyelve a magyar lesz.

5. §. A jelenleg létez s az ezután l'elállítaadó iskolákban a tanítás

nyelve román lesz e megyékben.

6. §. Mikor behozzák a szóbeli eljárást az elsfokú törvényszékeknél,

ezek eltt a pörök egyaránt folyhatnak román vagy magyar nyelven.

7. ij. A románoknak jogukban áll saját anyanyelvükön kérelmezni.

8. §. A gör. kel. románok teljes szabadságot fognak élvezni egy-

házuk és iskoláik igazgatásában.

9. §. A közoktatásügyi minisztériumban a gor. keletiek számára

külön ügyosztály lesz ugyanazon valláson lev hivatalnokokkal.

10. §. A gör. kel. egyházak és iskolák ugyanazon elnyökben fog-

nak részesülni, mint a többi felekezetek egj'házaí és iskolái.

11. ij. A pesti egyetemen a ^m. keletiek szánu'ira is fel fog állít-

tatni egy theologiai fakultás.

12. §. A románok — a kormány beleegyezésével — egy kormány-

biztos felügyelete alatt egyházi és iskolai ügj'oikben sinudusokat tart-

liatnak.

i;5. ij. Azokban a községekben, melyekbon a ronián lakossáií túl-

nyomó, a nomzotörMéj,' nyelve a román lesz.

14. §. A romáiujk ép úgy foffiuik niiiulen külouibsé^' nélkül alkal-

maztatni az állami hivatalokban, mint a többi állampi)l^'ár(>k.

15. §. A románok, kik folkoltok a magyarok ellen, a fegyvert a

magyar hatóságok k(>zoibe le fogják tenni.

Hi. í;. Általános aniiu>s/tia fojj: adatni niinda/on románokniik. UiU

uz utóbbi 080Uí6n\'ukl)eii k(unpromittálva voltak.
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17. §. A felkelt románok, miután letették fegyverüket, felesküsznek

a magyar függetlenségre, a kik ezt vonakodnak megtenni, az amnesz-

tiából kizáratnak.

Ten'be volt véve egjiiltal egy román legio szervezése és

julius 14-én az erre vonatkozó szerzdést is megkötötték. E szer-

zdés indokolása azt mondja: ..A magyar kormánynak épen úgy,
mint a romániai szabadelv mozgalmak vezéreinek az a közös

meggyzdésük van, hogy úgy a magyar, mint a román nemzet
topográfiai helyzeténél, érdekei azonosságánál, de különösen

azon veszélynél fogva, mely pánszláv részrl mindkettjöket

fenyegeti, különösen tartozik egymást segíteni s ugyanazon
zászló alatt harczolni a panszlavismus ellen és a szabadság vé-

delmére, mint harczoltak egykor közösen a kereszténységet vé-

delmezve. Ezek a tekintetek ösztönözték a moldva-oláhországi

hazafiakat arra, hogy a magyar kormánynak javaslatot tegyenek

egy román legio alakítására, mely Magyarországon az osztrákok

és az oroszok ellen fog harczolni, mint olyanok ellen, kik közös

szabadságukat veszedelmeztetik."

A legio ügyében kötött szerzdés a következkben foglal-

ható össze : A román önkénytesek Erdélynek valamelyik. Oláh-

országgal határos városában fognak összegyülekezni. A magyar
kormány egyelre csak egy zászlóaljat fog felfegyverezni és

ellátni. A többi zászlóaljak fokozatosan fognak felállíttatni. A
tisztek, altisztek és katonák zsoldja ugyanaz lesz, mi a magyar
hadseregben. A zászlóalj áll 6 század sorgyalogságból, egy osz-

tály lovasból, négy ágyúból és egy egészségügyi szerkocsib(íl.

Egy század 150—200 önkénytesbl fog állani. A legio a magyar
kormány rendelkezése alatt fog állani. A ki a légióban szolgált

az egyúttal megkapja a magyar állampolgári jogot is. A vezény-

let nyelve a román. A tiszteket a századosig a legio parancsnoka

fogja ajánlani és a magyar kormány ersíti meg. A parancsno-

kot a nemzeti párt és az emigraczió külön meghatalmazottjai fog-

ják kijelölni. A legio addig köteles szolgálni, mig a háború tart.

A legio tagjai hséget esküsznek Romániának és Magyarorsziig-

nak s kötelezik magokat, hogy harczolni fognak a szabadságért

és a magyar függetlenségért.

E szerzdést aláirtak a románok részérl Haleeseu, mint a

román emigraczió ügynöke és Bolinc Caesar, mint speczialis
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meghatalmazott. Magyar részrl Kossuth, ki ezzel a záradékkal

írta alá: „Elvben elfogadom. A részleteket Bem tábornok fogja

közelebbrl meghatározni, ki erre fel van hatalmazva."

Hogy a románoknak adott azon engedmények, melyeket

az elbbiekben ismertettünk, nemcsak amolyan ad hoc Ígérge-

tések, vagy békeajánlatok voltak, hanem egyenes következmé-

nyei a magyar forradalmi kormányzati és politikai rendszernek,

kitnik abból a jól ismert körülménybl is, hogy a magyar kor-

mány, mihelyt a tavaszi gyzelmek egy kis idt és érkezést

adtak neki, mindjárt mmikába vette a nemzetiségek kibékítését.

Mihelyt a függetlenségi nyilatkozat után megalakult a minisz- -^ ^y,

térium, Szemere elnök és belügyminiszter azonnal elhatározta

egy nemzetiségi törvényjavaslat készítését, szándéka lévén az

uj kormány törvényalkotó munkásságát ezzel kezdeni meg.

Azonnal érintkezésbe tette magát a debreczeni képviselház

különböz nemzetiség tagjaival és megállapította annak fbb
elveit.

Az események meglep fordulatai azonban megakadályoz-

ták, hogy e törvényjavaslatot a képviselház még Debreczenben

tárgyalhassa. A minisztertanács azonban kimondotta, hogy a

július 2-án Pesten megnyílandó országgylés rendszeres mun-
kálatai között ez legyen az els. Az orosz betörés azonban lehe-

tetlenné tette e törvényjavaslat tárgyalását Pesten is. A Sze-

gedre költözött országgylés azonban haladéktalanul tárgyalás

alá vette, úgy gondolkozván, hogy ezzel nemcsak régi kötele-

zettséget fog beváltani, de egyúttal talán el is fogja érni, hogy a

legfbb veszedelem pillanatában a nemzetiségek be fogják látni,

hogy az mindnyájuk létét fenyegeti, nemcsak a magyarokat, s

így a közös védelemre békejobbot nyújtanak.

„Ha az ország kormánya - mondja Szemere jul. L*l-iki s a tör-

vényjavaslat elfogadását ajánló beszédében a kegyetlenségekel

hasonló kegyotloiisóg(;kkel torolta volna meg, azóta talán béke

volna, talán a sírnak békéje. De ez nem tortént, hani'in IVllia.sziiál

tattak a szellemi ernek minden eszközei a testvériség szílzados

k(>t(!lékeit isméi összefzni. I^Y'lvilátíosításokat, magyarázatokat,

proklamáczi(')kat (i/i'ciikéiit osztogattunk szét. A sajltniuk minden

becsületes iiatiilmát felhasználtuk. Támogattuk a képviselket bé
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keltet törekvéseikben s támogattuk azt is, ki eme törekvéseinek

szerencsétlen áldozata lett épen saját testvérei által (Drágos).

Tudtuk, hogy a havasioldi mozgalmak vezérei a románokra
nagy befolyást gyakorolnak és ezen befolyást igénybe vettük.

Tudtuk, hogy a rácz lázadás táplálékát Szerbiából is veszi — s

nem késtünk felvilágosítani a szerb fejedelmet és kormányát,

közölvén vele nézeteinket a Magyarországon lev külön nép-

fajok jogainak értelmezésérl s nézeteink ott teljes méltánylásra

találtak. Nem szalasztók el a kibékülésnek egy pillanatát, nem
tartózkodtunk elveinket pontokba foglalva, eladni. S mi lett

következménye '? Körülbelül az, hogy míg gyztünk, addig tet-

szettek, mihelji: azonban a hadjáratban szerencsénk csillaga

némileg borulni kezdett, feltételeinkre, ajánlatainkra kitérleg,

elhalasztólag válaszoltak. Szóval a legszintébb, a legbecsüle-

tesebb eljárásunk rendszerint csalfasággal, st árulással talál-

kozott. Czélunk egyébiránt ebben sem volt más, mmt az ország

függetlenségének és polgári szabadságának biztosítását siettetni

egyrészrl, másrészrl pedig a kegyetlenségek meggátlása által

a szelíd humanitásnak uralkodását helyreálhtani annyira,

hogy forradalmunk fdicssége, a szelíd és békés fejldés az

embertelen terrorismus vérnyoraai által meg ne fertztessék.

Ugy voltak e pontok szerkesztve, hogy hasonló jogokat egy

ország sem ád a maga hatiirain bell az apróbb nemzetisé-

geknek."

A forradalmi kormány e javaslatának akadtak ellenzi is,

még pedig a radikál pártból. „Ugy szólának — írja Szemere az

aradi vár megszemlélésére utazott Kossutlmak — mintha még
1832-ben élnénk, midn a magyar minden, a rácz és az oláh

csak jogtalan nép volt."

„Maga a született aristokratából demokrata-polgárrá lett

gróf Batthyányi Kázmér — írja Horváth Mihály ') — keményen
megrótta a törvényjavaslatot ellenzk htlenségét a szabadság,

egyenlség elvéhez s jelesen szólt ennek megalapítása érdekében.

Szemere pedig egyikét monda azon szabatos, szép beszédeinek,

melyekkel egyaránt meggyzni és gyönycirködtetni tudta hall-

'1 Magf>'aror>*zAg' füg'g'etlenséffi harczának történoto. III. köt. 338. 1.
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gatóit. Kereken kimondá, hogy a többi nemzetiségek kivánatai-

nak magyar arisztokrácziai felfogása, ha abból a nem-

zet valahára ki nem emelkedik, tönkreteszi Magyarországot.

Ezen majdnem egy óráig tartó remek szónoklat hatása alatt

megszégyenülve némultak el azon áldemokraták s radikálok,

kik nyelvökön mindig népszabadságot hordának, de annak ha-

tárait csak addig terjesztették, míg saját érdekeiknek kedvezett.

Hogy a képviselház a törvényjavaslatot oly kevés ellenzéssel

emelte törvénynyé, részben legalább Szemere beszédének ln
eredménye."

Ez els nemzetiségi törvénynek tartalma a következ pon-

tokba vonható össze

:

„A Magyarország határai között lev minden nemzetiségek szabad ki-

fejldéiic a következ intézkedések által biztosíttatik :

1. A kormányzati, igazgatási, türvénj'liozási és katonai hivatalos

nyelv a magj'ar marad ; az országban divatos többi nyelvekre nézve a

következ szabáh'ok érvényesek :

2. A községi gyléseken mindenki a maga nyelvén szóUiat : a

jegyzkönyv nyelvét a többség szabadon határozza meg.

3. A megyei gyléseken minden e joggal birok tetszésök szerint

magj'arul vagy saját nyelvükön szólhatnak. Azon megyékben, melyek-

ben valamelyik nemzetiség a lakosság felét meghaladja, a jegyzkönyv,

ha a többség úgy kivánja, ennek nyelvén vitetik. A levelezések azon-

ban a kormánynyal s más hatóságokkal magyarul lolvnak.

4. Az esküdtszékeknél s els folyamodásu biróságoknál, midn az

eljárás szóbeh, a 3-ik pontban kimondott elv alkalmazandó.

5. A nemzetrség vezényleti nj'elve ugyanaz lesz, melyen a köz-

ségi ügyek tárgj-altatnak.

6. Az elemi iskolákban az oktatás mindig a község vagy az egy-

liáz nyelvén történik.

7. Az anyakönyvek s általában az egyházi ügyek nyelve mindig

az egj'házi község nyelve lesz.

8. Folyamodásaikat a magánosuk bármely hatósághoz tetszés sze-

rint bármely nyelven intézhetik.

9. Az óhit egyház zsinata minden évben összehivandó és oly szaba-

don határozhat minden vallási és iskolai ügyek frlett, mint a többi vallá-

sok. A zsinat jogához tartozik megválasztani a j)iisj)ökökot és határozni

azon kérdés felett : vájjon a szerb és a román nemzet egyházilag egyi'-

üiilvo maradjon-f vagy kidön váljon egymástól V

10. Az ó-hitok egyházai és iskolái mindazon olnyökben részo-

Hülnok, melyeket az állam a t<ibbi vallásbeliek egyházainak és iskolái-

nak engodinényez.
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11. Az ó-hitek iinmagok igazgatják s kezelik egyházi és iskolai

alapítványaikat.

12. Az ó-ltfi egyházbeliek számára a budapesti egA'etemen theo-

logiai tanitókar ala])ittatik.

13. A kinevezések mindennem hivatalokra és méltóságokra egye-

dül érdem és ké]>esség szerint történnek, minden tekintet nélkül a nem-
zetiségre és vallásra.

14. A kormány felhatalmaztatik, illetleg köteleztetik az e tör-

vényben kifejezett elveket foganatba vonni.

15. A kormány felhatalmaztatik s megbizatik különösen a tekin-

tetben, hogy a szerbek és románok méltányos kivánatait megiiallgatván,

minden alapos sérelmeiket megszüntesse, akár saját hatalma, akár a

nemzeti g\'ülés elébe terjesztend törvényjavaslat által.

16. Végre a kormány teljes hatalommal ruháztatja fel a nemzet

nevében amnesztiát adni mindazoknak, kik meghatározott id alatt a fegy-

vert leteszik s a nemzeti függetlenségre hitet tesznek le.

Horváth Miliály azt mondja, hogy e nemzetiségi törvény-

nek eredményét tekintve, csak az a hibája volt, hogy nem 1848

mároziusában alkottatott. Azok, miket e kötetben a román nem-
zetiségi törekvések fejldésérl, indítékairól és czélzatairól el-
adtimk, világossá teszik, hogy a románok márcziusban sem elé-

gedtek volna meg vele. ük külön román territoriimiot kértek s

a magyar állam integritásának megbontását, az egységes ma-
gyar államnak nemzetiségi tartományokból álló foederativ ál-

lammá való átalakítását. Ezt a magyar nemzet a legnagyobb
veszedelem pillanatában, a bukás elestéjén sem adta meg, hát

hogyan adhatta volna meg 1848 márcziusában.

A forradalmi magyar kormány e nemzetiségi törvénye úgy
a nemzetiségek, mint a mi részünkrl sokféle megítélésben ré-

szesült. Pártszempont, egyéni elfogultság, a dolgok elzményei-
nek nem tudása, mind hozzájárultak ahoz, hogy róla mentl
több balítélet terjedjen el. A nemzetiségek azt mondják, hogy e

törvény meghozása a forradalmi magyar kormány részérl az

szinteség erkölcsi alapját nélkülözte. A magyarok, szerintük,

így okoskodtak : a játékot elveszítettük, most már Ígérhetünk a

nemzetiségeknek mindent, mert a teljesítésre iigy sem lesz al-

kalmtmk. A világot sikerül vele elámítanimk s elhitetni : íme
mily szabadelvek és nagylelkek volttmk a nemzetiségek iránt

s azok, mint Ausztria zsoldosai mégis ellenünk voltak. Aztán
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meg a gyzelmes Ausztriának is hagynnk egy kellemetlen aján-

dékot, mert a nemzetiségek mondhatják majdan a gyzelmes
Ausztriának, látod, a magyaroknak ellenségei voltunk s azok

mégis mennyi joggal és szabadsággal kínáltak meg minket,

hogy titeket cserben hagyjunk. Mi azonban hívek maradtunk

hozzád. Ill és méltányos, hogy te, a ki a mi barátunk vagy,

többet adj, mint adtak volna ellenségeink. Ez okoskodás azért

nem áUja meg a sarat, mert e törvény egy hajszállal sem igért

többet a nemzetiségeknek, mint a márczius 4-iki osztrák alkot-

mány, st annyiban kevesebbet, hogy semmiféle tartományi

autonómiáról sem tudott.

Magyar részrl azt hozták fel e törvény ellen, hogy túlsá-

gosan sokat adott a nemzetiségeknek s így elkészítette volna a

magyar állam felbomlását. A kik így okoskodnak, feledik, hogy

a magyar nemzet legnagyobb politikai diadalainak egyike, a ki-

egyezés után hozta meg a sokat emlegetett nemzetiségi törvényt.

Hasonhtsa össze bárki a különböz viszonyok tekintetbe vételé-

vel e két törvényt, meggyzdhetik róla, hogy ez az 1849-iki

voltaképen nem adott a nemzetiségeknek több jogot, mint az

1868-iki, st egy pontja, a mely arról szól, hogy a gör. keletiek

számára is fog felállíttatni theologiai fakidtás a pesti egyetemen,

oly dolog volt, melyet a gör. keleti papság hazafias nevelésének

érdekében csak mélyen sajnálhatunk, hogy hiányzik az 1868-iki

törvénybl.

Az orosz és osztrák nagyobb hadier azonban leverte a

magyar szabadságharczot. Görgei a fegyvert letette és Kossuth

Törökországba menekült. Erdély katonai kormányzója báró

Wohlyemuth Lajos altábornagy lett. Melléje polgári biztosul

Jktch Eduárdot, Ba(;li Sándor miniszter testvéroescsét adták, ki

maga mellé tanácsadóul Glanz Flóriánt, Puchner volt titkárát

vette, mint olyan embert, ki teljesen jártas az erdélyi ügyekben.

Wohlgenuith táboi-nagy mihelyt egy kevéssé tájékozta

magát Szebcnbon, azcjnnal útra kelt, hogy Erdélj't ily módon
közelebbrl megismerhesse. Saguna volt 1848-iki titkárát, Bo-

loga .Jakabot v(;tte maga mellé román tolmácsul. N'isszatérvén

Szebenbe, szeptembiír L'4-cn kiadott rendeletével ÍM'dély eddigi

felosztását semmisnek nyilvánította s egyúttal (> nagyobb ka-
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tonai kerületre osztotta: 1. szebeni kerület 494,164 lakossal. Ez
magában foglalta a 11 szász széket, ii. m. Szeben, Szászváros,

Szászsebes, Szerdahely, Medgyes, Ujegyház, Nagysink, Kölia-

lom, Segesvár, Brassó és Besztercze székeit és vidékeit. Éhez
kapcsolták még a feloszlatott Fels-Fehérmegyének ezen székek

területére es községeit, Hunyadmegye beszögell részeit, Erzsé-

betvárost és Küküllmegyének „13 falvak" név alatt ismeretes

határhelységeit, végül a mai Maros-Torda megyébl Petelén

kezdve azon községeket, melyek Tekéig és Beszterezéig terjedve,

Besztercze vidékét, mintegy kikerekítették. Ezt a kerületet hi-

vatalosan is úgy tokintették, mint Szászfcddet (Sachsenland),

a régi „Királyföld" jogi utódát. 2. A károlyfehérvári kerület,

mely magában foglalta Hunyadmegyét, Zarándmegyét, Alsó-

Fehérmegyét s Küküllmegyének nagy részét. Lakosainak

száma mintegy 448 ezer volt. Ezt ethnographiailag román terü-

letnek tekintették. 8. A kolozsvári vidék állott Ki-aszna, Közép-

Szolnok megyékbl, Aranyosszékbl, továbbá Kolozs-, Torda-,

Dobokamegyéknek és Kvárvidékének nyugati felébl. Lako-

sainak száma 458.CKX) volt. Ezt ethnographiailag és politikailag

is magyar területnek tekintették. 4. A rettegi vidék, mely csak-

nem az egész Belsszolnok megyébl, továbbá Kolozs-, Torda-,

1 >obokamegyék északkeleti felébl állott. Lakosainak száma
280.000 volt. E vidék is románnak tekintetett ethnographiailag.

5. Az udvarhelyi kerület, mely állott Maros-, Udvarhely-, Csik-

ós Háromszékmegyékbl s Felsfehérmegyének Háromszékre
es községeibl. Ez székely vidéknek tekintetett. 6. A fogarasi

kerület, mely a régi Fogaras vidékébl állott, azzal a különbség-

gel, hogy Sárkányt Szeben vidékéhez csatolták, mig a hajdani

Felsfehérraegyének szomszédos községeit pedig hozzákapcsol-

ták. Lakosainak száma 60.000 volt.

E kerületek élén egy katonai parancsnok és egy polgári

biztos állottak. A municzipialis élet helyét az ostromállapothoz

mindenben hasonlatos absolut katonai kormányzat foglalta el.

.\ közigazgatás minden ágában, egészen le a községi életig a

lehet.séghez képest teljesen német volt. Az egyes kerületek fen-

nebb érintett nemzetiségi jellege csak annyiban domi)orodott

ki, hogv az alsi'ibb fokú administrativ hivatalnokokra vonat-
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kozóan az adminisztrácziót rendez utasítások kívánatosnak je-

lezték vidékenként a magyar vagy román nyelv tudását.

Különösen sérelmes volt a románságra a szebení kerület-

nek, mint tisztán német vidéknek, illeten kizárólagos Szász-

földnek szervezése, mivel e területen a lakosság tényleges több-

sége a román volt. Síüyosbította a románság e sérelmét az a

körülmény is, hogy a Szászföld területi egységének feimiara-

dását a márczius 4-ki osztrák alkotmány is biztosította, míg a

románoknak ilyen területi autonómiát sem a márczius 4-ki al-

kotmány, sem az ország szeptember hóban tényleg végrehajtott

ideiglenes uj szervezete sehol sem biztosított. St a Szászföldé-

hez hasonló sérelem érte a románságot az újonnan szervezett

szerb vajdaságban is, melynek keleti felében, Krassó-Szörény-,

Temes- és Torontál megyékben mintegy 800.000 román rendel-

tetett alá egyházi és politikai tekintetben a szerbségnek. Nem
szerveztek külön kerületet az Arad-, Bihar-, Szatmár- és

Máramaros megyékbeli románság számára sem, hanem egy-

szeren beosztották a Tiszántuü kerületbe.

Az uj rendszer els hónapjaiban végrehajtott e területi fel-

osztásnál semmi sem igazolhatta volna kézzelfoghatóbban, hogy
Sagunának és társainak elbb részletesen ismertetett akcziója

teljesen kudarczot vallott s hogy Bécsben a románság annyiszor
emlegetett állít(')laL>os nagy szolgálatait egyáltalán nem hajlan-

dók íiz olmützi kéielcmnck megfelelen egy külön román her-

_cz('gség ÍL'lállílásíhal hoiKtrúIní.

A románságot az osztrák politika feltétlen szolgálatába

Saguna vitte belé. A kudarcz és a keser csalódás e napjaiban

tett-e valamit arra, hogy a románság követeléseibl a lehetsé-

gcsebbeket megvalósítsa? Térjünk vissza tehát azon tevékeny-

séghez, a melyet e férfiú a világosi fegyverletétel után kifejtett.

Miután az orosz csapatt)k az általános orosz invázió alkal-

mával újra betörtek Erdélybe, a Bemtl kiszorított osztrák csa-

])atok is buvoiuiltak l\i)inániált('tl (Mani («allas altábornagy ve-

zetése alatt. ( 'hun (iallas l^rass(')ba érkezvén, azonnal egy pro-

klamácziót bocsátott ki a szászokhoz, mint a császárhoz h
iiiaiiult erdélyi luMuzelhez. (Main ( iallas e proklanuu'zi(')jál)aii a

raiiumokról egy árva szóval scni lelt cmhtcst, a mi a iHunanok-

4'.t
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nak rendkívül zokon esett Egy példányt Bécsbe küldöttek

Sagunához, ki felségétl kihallgatilst kért és e sérelmet,

elégtételt kérve, elpanaszolta. Majd e kihaUgatás után Schwar-

zenberg miniszterelnököt kereste fel, ki Sagunának tudomására

hozta, hogy Clam Gallas e tapintatlanságával magát alkalmat-

lanná tette arra, hogy Erdély kormányzója lehessen.^) Hogy
Saguna ez állítása mennyiben felel meg a valóságnak, nem
tudom megítélni, de annyi tény, hogy Erdély kormányzójává

csakugyan nem Clam (níllast, hanem Wohlgemuth altábor-

nagyot nevezték ki.

Mieltt Sagima visszatért volna Bécsbl Erdélybe, a cs.

kir. közoktatásügyi miniszterhez egy kérelmet fogalmazott,

melyet szeptember 1-én, a még mindig Bécsben idz román

nemzeti megbízottak nyújtottak be. E kérelemben egy román
jogakadémia felállítását kérelmezték, tekintettel arra, hogy a H

milliónyi románságnak a gör. kath. románok balásfalvi és be-

lénj'esi gymnasiumait leszámítva, semmiféle magasabb fajtt'iju

iskolája sincs és hogy a románoknak, kik a legutóbbi polgár-

háború alkalmával szemben állottak a lázadó magyarokkal,

absolute lehetetlenné vált a magyarokkal közös tanintézeteket

látogatni. Különben is a román ifjakra nézve e magyar iskolák

látogatása minden reális és tudományos haszon nélkül való

lenne, mivel ez iskolákban a tudományokat a még fejletlen s a

románoknak különösen nehéz magyar nj^elven tanítják. E román
jogakadémia székhelye Balásfalva lenne s egyelre hat tan-

széket álhtanának fel, egyenként 800 frt javadalmazással. A
román jogakadémia fentartási költségeit az erdélyi politikai

alapokból lehetne fedezni,

Saguna Erdélybe való visszatérése után azonnal hozzá

fogott egyházmegyéjének egyházi és kidturalis rendezéséhez.

Rögtön összehívta a sinodust és elhatározta egy egy éves theolo-

giai tanfolyam felállítását és két tanárral egy másik egy éves

tanfolyamot a leend gör. keleti tanítók számára. Ez utóbbit

illeten Wohlgemuth báró kormányzóval konfliktusba is keve-

') Memóriáiul Archiepiscopului .si Metropolitiilui Andreiu báron de

.Sapuna. Toinul I. :J57. 1.
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redett, a mennyiben ez utóbbi Orláton egy liat hónapos tanfo-

lyamot szervezett a gör. kel. román tanítók számára. E tanfolyam

tanáraiul a volt határrvidéki iskolák többnyire német
nemzetiség és katholikus vallású tanítóit nevezte ki. Saguna
ezt sérelmesnek találta a gör. keleti egyház autonómiájára és

tiltakozott ellene. Tiltakozását kell siker is követte, a mennyiben
hat hónap múlva az orláti tanfolyam megsznt.

A román bizalmi férfiak nagyrésze még mindig Bécsben

idzött, de absolute semmit sem tudtak kieszközölni a románság

számára. Összes vívmányuk abban állott, hogy Mocsonyi Pétert

a bánságba császári biztosul és Manu Pétert a rettegi kerületbe

polgári adlatusul nevezték ki a kerületi katonai parancsnok

mellé. Dobran udvari ágens október 30-án kelt levelében ez ok-

ból kérte Sagunát, hogy menjen fel Bécsbe, mert ott többet

tehet a románság érdekeiért. Sagima november 10-rl kelt leve-

lében azt felelte e kérésre, hogy nem mehet, mert Szebenben ez

utazását félre magyaráznák s valószín, hogy a kormányzótól

ez utazásra engedélyt sem kapna. Csak közelebbrl kapott egy
átiratot a kormányzótól, melyben ez figyelmezteti arra, hogy
papsága titkos gyléseket tart, hogy némelyek az országban

ide-oda utaznak, hogy bizonyos kérelmek számára aláírásokat

gyjtsenek, st még egyenesen t is vádolta ilyen titkos bujto-

gatással. Nézete szerint oda kellene hatni, hogy a bécsi kormány
informácziók adása végett az erdélyi románság egynehány bi-

zalmi férfiát Bécsbe hívja. Ha ezt a Bécsben idz román meg-
bízottak ki tudják eszközölni, örömest fog Bécsbe menni s hiszi,

hogy ott becsülettel fel fog léphetni.^)

Krdemes megvizsgálni, hogy mi volt az oka annak, hogy a

göf. kel. román papság, st maga Saguna is gyanúba kove-

redott b. Wohlgemuth eltt?

Az elbbiíikben érintettük, hogy az ország uj területi fel-

osztása rendkivül fájdalmasan érintette a románságot, mert ezzel

világossá lett, hogy a béi-si kormánynak egyáltalán eszeága'iban

sincs egy külön anionom román tartomány kikerekitésével jutal-

mazni a románság állítólagos nagy szolgálatait. A romiüiság

') Mt'Jiioriuliil Ilii Amlii'iii Itaroii do Sajjfiiiia. Tom. I. liSl. I.

4U«
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ebbe a bevégzett ténybe eíryáltaláii nem nyugodott bele. Fegy-

verhez nem lolyamodhatott, tehát a kérvénjezéshez fordiüt.

Vidékenként, egyes püspöki megyénként, értekezleteket tartottak

ugy Erdélyben, mint Magyarországon, hogy azokon a külön

román tartomány érdekében kérvényeket készítsenek és írjanak

ahi. Legelször Arad megyében kísérlettek meg egy ilyen gy-
lés megtartását. A gylést meg is tartották s abban a kérvény

szövegét megállapították s annak átadásával Szerb Tivadart,

Babes Vinczét és Popovics Gergelyt bízták meg. Az ostromálla-

pot nem kedvez az ilyen gyléseknek és kérvények gyártásá-

nak. Aczél János kormánybiztos keményen megfenyegette a

gylés összehívóit, a mi még jobban elkeserítette a románokat,

kik — mint Üobran ágens írta Sagmianak — Bécsben oda igye-

keztek hatni, hogy Aczél János állásáról elmozdíttassék és

helyét Mocsonyi Péterrel töltsék be. Ebbl semmi sem lett

ugyan, de azért az aradi küldöttek november 15-én kérvényüket

mégis benyújtották Bécsben.

A szerb pátriárka mindjárt szeptember hóban engedelmet

kapottá cs. kir. vallás- és közoktatásügyi niinisztertOl arra, hogy

az összes gör. keleti püspököket összehívhassa egy színodusra.

E színodusnak programm szerint feladatai k<)zé tartozott a gör.

kel. románság egyházi ügyeiben is határozni azon okból, hogy
a karlóczai szerb pátriárka egyúttal feje a gör. kel. románságnak
is. Ez is súlyos sérelem volt, mert hiszen a megelzkbl ismer-

jük, hogy a magyar kormány még a fegyveres mozgalmak kitö-

rése eltt megígérte a románságnak, hogy ki fogja venni a gör.

kel. szerb hierarchia hatalma alól s hogy e pont els sorban

mindig ott szerepelt a románság mindenik határozatán vagy
kérvényén. A Bécsben idz román megbízottak e tárgyban id

kérést adtak be a cs. kir. összminisztériumhoz, a melynek ter-

mészetesen nem lett semmi eredménye.

Deczember hóban a bánsági románság is egy 000 aláírással

ellátott kérelemben tiltakozott az ellen, hogy a többi románság-
tól elszakítva, beolvasztatott a szerb vajdaságba. Erdélyben is

ilyen monstre kérvényezés volt tervbe véve. E kérvényezésnek

legbuzgóbb hívei természetesen a gör. kel. román papok voltak.

E kérvényezés éle els sorban a külön Szászföld és az ekkor
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megnyilatkozott szász törekvések ellen lett volna irányozva s e

miatt nagyon érthet, ha a szászok a románok e mozgalmait
nemcsak élénk Aggtelemmel kisérték, de siettek is Wohlge-
muthnál denuncialni.

A Wohlgemuth oldala mellett mköd Glans Flórian, az

altábornagy figyelmét, okulva az eladott szörnységeken,
azonnal felhívta a román felkelk lefegyverezésére, mihelyt

Erdélybl a magyar hader kiszorítottnak s egyáltalán a magyar
szabadságharcz sorsa eldöntöttnek volt tekinthet. B. Wohlge-
muth e figyelmeztetés következtében augusztus U-rl kelt ren-

deletében Erdély minden polgárát a leghatározottabban uta-

sította, hogy fegyvereit az illetékes hatóságoknak szolgáltassa

be. Jancu e rendelet következtében seregét fel is oszlatta, de

Bálint és Axente fegyverben maradtak. Bálint bevárta, míg
Clam Gallas altábornagy augusztus 26-án Kolozsvárott egyene-

sen megrendelte neki, hogy népét fegyverezze le és bocsássa

szabadon, mi augusztus 31-én meg is történt Mez-Peterd köz-

sége mellett. Miután a román prefektek ennyire késedelmesked-

tek seregeik hazabocsátásával, Wolgemuth altábornagy szep-

tember 2-ról egyenesen elrendelte a felkel román csapatok

lefegyverezését és eloszlatását. „Miután a lázadás ISIagyaror-

szágban és Erdélyben már tökéletesen le van gyzve, az oláh

nemzet védserege, melyet a törvényes kormány védelmére oly

nagy készséggel kiálUtott, szükségtelenné vált." Axente seregét

a rendelet vétele után sem oszlatta el, st egyenesen mozgalmat
indított meg oly irányban, hogy a román vezetk a magok
embereivel Balásfalván egy nagy román nemzeti tábor alakítá-

sára gyljenek össze, st még a környékbeli szász községeket is

kényszerítotte, hogy o táborba küldjenek fefíyverfogható embe-
reket. Axente e hatalmaskodása b. W'ohlmiithot erélyes fellé-

pésre kényszerítette. Elfogatta Axentét és hadi törvényszék elé

állíttatta. A megindított vizsgálat eredménye az lett, hogy a

hadi törvényszék november 24-cn hozott végzésében Axentet

két hónapi fogságra Ítélte, a mit azonban tekintettel elbbi
érdemeire csakhamar elengedtek neki.

A szebeni kormány azt is gyanúsan né/te, bogy az erdélyi

román vezetk állaiuN't összeköttetést tartanak fenn a roiniiii
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emigránsokkal. A szász közvélemény már olöbb is sejtette, hogy

a románok a dolgok uj rendjével elégedetlenek lévén, valamiben

törik fejüket. Ezért gyanúsította folytonosan revoluezionalis

velleitásokkal a szász sajtó a románokat, st a „Siebenbürger

Boté" egyenesen odáig ment, hogy a kormánytól azt követelte,

hogy az eshetöleges nagyobb bajokat megelzend, egy-két volt

prefektet és tribünt köttessen fel Ezek a körülmények okozták,

hogy a katonai kormány a „Gazeta Transilvaniei"-t betiltotta s

a románság volt forradalmi vezetit rendri felügyelet alá

helyeztette, st a szebeni kerületbl több papot befogatott azért

hogy a lakosságot a szász hatóságok ellen bujtogatták.

E jelenségek birták rá Wohlgemuth altábornagyot, hogy

október 29-rl egy rendkívül energikus hangú átiratot küldjön

Sagunának. Ez átiratban Wohlgemuth mindenekeltt konsta-

tálja, hogy értesülései szerint a román papság titkos gyléseket

tart és politikai mködést fejt ki azért, hogy kérvényeket fogal-

mazzanak. Némelyek közülök, hogy aláírást gyjtsenek e kér-

vények számára, a nép között vidékrl vidékre utaznak. A leg-

nagyobb megdöbbenésére még azt is hallotta, a mit azonban

nem hihet, hogy maga Saguna is ez irányban mködik és élénk

részt vesz az ilyen titkos tanácskozásokban és lépésekben.

Szemben a román papság e magatartásával, kötelességének

tartja Sagunának tudomására hozni, hogy a papságot nem
tartja olyan szervezetnek, a melynek hivatása körébe tartozik a

politikai dolgokba való vegyülés. Ellenkezen, kötelességük,

különösen a legutóbb lefolyt zavarok után kibékít irányban

mködni és a népet a kormány jó szándékairól felvilágosítani s

azt a hatóságok iránt való bizalmában megersíteni.

Saguna, mihelyt megkapta a kormányzó ez átiratát, azon-

nal személyesen 'hozzásietett, hogy aggodalmait eloszlassa. A
szóbeli felvilágosításokkal nem érte be, hanem november 13-ról

kelt felterjesztésében Saguna mindenekeltt kijelenti, hogy

számos bizonyítékkal tudja igaz(»lni, hogy egyetlen alkalmat

sem mulasztott el arra vonatkozóan, hogy papságát a legbeha-

tóbb módon figyelmeztesse arra, hogy a népet az () felsége

iránt való ragaszkodásra és a kormány rendelkezései iránt való

engedelmeskedésre intsék és tanítsák. Ezért szilárdul meg is
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van gyzdve, hogy papságát, melynek soraiból többen martii--

halált haltak uralkodójukért, a felhozott vádak nem érhetik. A
mi pedig a saját személye ellen felhozott vádakat illeti, nem
akar múltjára hivatkozni czáfolatul, hanem azt mégis kéri,

hogy e vádak ellene ne általánosságban emeltessenek, hanem
hely, id, személyek és tárgy megnevezésével, hogy igy a

konkrété felhozott vádakat megezáfolhassa.

Hogy Saguna a papsága ellen felhozott vádak igazságát

tagadja, az bármennyire érthet és természetes is, még sem
bizonyíték a mellett, hogy a gör. kel. román papság semmi részt

sem vett volna e mozgalmakban. Ellenkezen, rendkivül nehéz

lett volna neki, st egyáltalán érthetetlen és mdokolatlan is a

dolgok uj rendjébe közömbösen belenyugodni. Az elmúlt más-

félévnyi idszak zavaraiban és zivataros eseményeiben ez a

papság oly elkel szerepet játszott s a maga fontosságáról

annyira meg volt gyzdve, hogy psychologiailag is lehetetlen

lett volna magát teljes nyugodtsággal bele helyezni a minden

politikai szerep és jelentség nélkül valóság tudatába. A mi
pedig Sagunát magát illeti, annyit feltétlenül ténynek fogad-

hatunk el, hogy a maga részérl papságát nem bátorította

semmi ilyes akczióra, noha e papság rendkivül sokat várt e

tekintetben tle.

Sterca Sulutz szilágysági gör. kath. vikárius és késbb
balásfalvi érsek október 28-ról egy félhivatalos levélben üdvö-

zölte Sagunát, a melyben a leghizelgbb szavakkal jellemezte

érdemeit a közelmúltból s adott kifejezést azon reménységének,

hogy most még többet és nagyobbakat fog tehetni a nemzeti

érdekekért. „Mindez iratok csak sajgó fájdalmakat okoztak

szivemnek, — irja .,Emlékiratai"-ban — mert bennök olyan

aspirácziókat láttam kifejezetteknek, melyek nem fognak meg-
valósulhatni, mert hiszen elre éreztem közeledtét nemzeti

ügyünkre és érdemes féríiainkra vonatkozóan egy szélvészes

zivatarnak." Igen, érezte és tudta, hogy a románok nem fognak
senunit kapni, s hogy ha támogatni fogja a megindult mozgal-

makat, eddigi érdemei nem fogják a kegyvesztettségtöl meg-
menteni. (3 pedig érvényesülni akart, ha lehet a románság révén,

lia nem, pedig annak ellenére is. Mindenesetre az ö érdeme
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hogy Erdélybl ez idben egyetlen olyan kérelem sem ment fel

a bécsi udvarhoz a román nemzetiségi aspiráeziók érdekében,

mint felment Arad megyébl, a bánságból és mint a mint fel-

küldött a románság nevében a nagyváradi gör. kath. püspök,

Erdélyi Vaziü 1850. január havában.

Ez utóbbi kérelem tartalma, minekutána híven és a maga
egészében fejezi ki a románság akkori politikai aspiráczióit,

megérdemli, hogy az alábbiakban részletesebben foglalkoz-

zunk vele.

Erdélyi Vazul e kérelemben mindenek eltt konstatálja,

hogy a magyarországi románság nagy örömmel vette tudomásul

a márczius 4-ki osztrák alkotmányt, továbbá azon kegyelmes
válaszokat, melyeket C) felsége különb()zö alkalmakkor adott a

románok küldöttjeinek. Azután rátér holmi történet-politikai

fejtegetésekre, melyekben azt igyekszik bebizonyítani, hogy a

magyarság megfosztotta a románságot a múlt századokban
azon pohtikai önállóságától és jogaitól, melyekkel hajdanta bírt

s igy a románság valóságos szolgája lett vidékenként, hol a

magyaroknak, hol a szászoknak, hol a szerbeknek. A márczius

4-ki alkotmány minden nemzetnek megadja a birodalom keretén

bell a tartományi önállóságot, csak a románságnak nem.

A románoknak voltak hajdan Magyarországon vajdaságaik

és nem kaptak önálló szervezetet. A szerbeknek ilyen vajdasá-

guk Magyarországon soha sem volt és mégis megkapták az uj

alkotmányban a szerb vajdaságot. St nemcsak megkapták e

vajdaságot, hanem Temes, Krassó és Torontál vármegyékben
mintegj' 800.000 románt egyenesen alá is rendeltek a szerbek-

nek úgj- egyházi, mint politikai tekintetben. Ugyanez alkotmány
74. §-a nemcsak biztosítja az erdélyi szász nemzet jogait, hanem
egy császári külön kézirat a ..Királyfiad" hajdani nevezetet

eg^-enesen ..Szászföld "-re is változtatja és ily módon a régebben
ott lakó többség alá fog rendeltetni a késbb betelepedett kisebb-

ségnek.

Amárcziusi alkotmányban Magyarországnak és Erdélynek
minden népe önálló nemzeti létet, saját kéjjviseletet és igazga-
tást nyert, csak a román nem, a melyet ott hagyüik most is a
többi nemzetek szolgálatában a íiélkül, hogy róla ez alkotmány-
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ban még csak egy szócskával is megemlékeztek volna. A romá-

nok, mikor látták, hogy a császári korona és trón veszedelemben

van, azt hitték, hogy megérkezett a kell alkalom arra, hogy
hségükkel a szolgaságból való felszabadításukat kiérdemeljék.

A balásfalvi szabadságmezn mindjárt a mozgalmak kezdetén

esküt tettek a császári ház iránt való hségre. Ez esküjüket

megtartották, minek az a következése lett, hogy a harczokban

mintegy 40.000 román elesett és 400 román küzség hamuvá
égett. Hogy mennyi papot végeztek ki, hány templomot égettek

le és raboltak ki, azt nehéz lenne elsorolni. Nagyobb áldozatot

sem a szerbek, sem a horvátok, sem a szászok nem hoztak ésk
mégis nemzeti önállósághoz jutottak.

A h román nemzet azonban bizalommal van a császári

szó iránt és meg van gyzdve, hogy is részesülni fog a nem-
zeti létben és a mint a magyaroknak kormányzójuk, a szászok-

nak nemzeti grófj ok, a szerbeknek vajdájok, a horvátoknak

bánjok van, úgy a románoknak is saját soraikból egy külön

prefekt vagy kormányzó fog adatni. Továbbá, mint a többi

nemzeteknek meg van a magok külön nemzeti kormányuk, ugy

a románoknak is meg fog adatni Balásfalva széklielylyel a külön

nemzeti kormány, a hol egyúttal székelni fog a külön nemzeti

prefekt is, a kinek aztán alá lesz rendelve az összes románság

Erdélybl, Bánságból, továbbá a szomszédos Arad, Bihar, Szat-

már és Máramaros megyékbl, a kik a többi népektl területileg

nagyon könnyen elválaszthatók.

Csak ez intézkedések végi-ehajtásával lehet eleget tenni az

alkotmány alapelvét alkotó nemzetiségek egyenjogúságának.

E nélkül az elv nem találhat semmi alkalmazást a románságra.

A minisztérium július LS-ról 1382. szám alatt Hach miniszter

által felelve, azt mondotta, hogy a nemzeti önállóság azon teljes

mértéke, melyet a többi nemzetek megkaptak, nem adható meg
a románoknak is, mivel ez ellentétben van ugy az összbirodalom,

mint a többi nemzetek érdekeivel. A minisztérium ez álláspontja

nem logadiiutó el, mert ellenkezen, a mi a románságnak a bin)-

dalomlioz való viszonyát illeti, az csak az áhalános békét ós

egyetértést mozdíthatja el, ha a román nemzet is épen ugy,

mint a többiek kíiioii nemzeti kormányt és önálló létet kap. Mii:
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viszont csak a viszálkodás és a féltékenykedés elidézje lehet

az, ha egyes nemzeteknek kiváltságok osztogattatnak, a másik-

tól pedig a nemzeti lét kellékei : a nemzeti igazgatás és képvise-

let megtagadtatnak. A románságnak viszonya a birodalomhoz

nem akadálya, st egyenesen megköveteli, hogy a románok erre

vonatkozó kívánságai teljesíttessenek. A mi a többi nemzetek-

hez való viszonyát illeti, a tekintetben is kevesebb akadály forog

fenn, mint akár a szászokat, akár a szerbeket illeten. Ha fel

lehetett áUítani Magyarországtól elkülönítve a szerb vajdaságot,

ha a máreziusi alkotmány 73. §-ban Horvát- és Szlavonországo-

kat Magyarországtól függetlennek lehetett nyilatkoztatni, a 74.

s?-ban Erdélyt el lehetett választani Magyarországtól, mi állhal

annak útjában, hogy a román kormányszék hatásköre kiterjesz-

tessék az összes erdélyi, bánsági, aradi, bihari, szathmári és

máramarosi románságra s az, mint teljesen önálló s más nemze-
tek lakóhelj'éül nem szolgáló egységes terület kikerekíttessék

és „Románföld"-nek neveztessék"?

Érdekes, hogy Saguna már mindezen kérvényezésekben

nem vett részt. Nemcsak, hogy nem engedi meg papjainak az

ilyen kérvények érdekében való agitálást, hanem még propter

formalitatem sem írt alá egyetlen ilyen kérvénj-t sem. A helyetl

azonban körlevélben hívja fel papságát a közelg karácsonyi

ünnepek alkalmával, hogy tartsanak gyászisteni tiszteleteket a

háborúban elhullott cs. kir. katonákért. E pásztorlevélnek

minden során meglátszik, hogy menny ii'c igyekezett \\'ohl-

gemuth kormányzót meggyzni arról, hogy mily távol áll

minden olyas mozgalomtól, a mi az hségére és loyalitására a

legtávolabbról is árnyékot vethetne. Egyúttal azonban arra is

vigyáz, nehogy kompromittálja magát a románság szemében.

Deczember 24-én levelet ír b. Wohlgemuth altábornagynak s

abban engedelmet kér arra, hogy gyjtést indíthasson meg
egy, a császárért folytatott kitartó küzdelemben elesett

románok emlékére áUítandó nagyobb szabású szoborra vagy
oszlopra. Nézete szerint a felállítandó emléknek legalkal-

masabl) helye Topánfalva lenne, mert ezen a vidékeken

harczolt a románság diadalmasan és annyi dicsséggel a csá-

szári ház ellenségeivel. W'ohigemuth altábornagy ez emlék
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felállítását elvileg nem tartotta helytelennek, de ezt késbbi
idkre kivánja hagyatni.

Figyelemreméltó dolog, hogy Sagunának ezután sohasem
jutott eszébe ez alkalmasabb idkre halasztott tervet megint

életre kelteni. Meggyzdésem szerint Saguna e tervet nem is

azért pendítette meg, hogy meg^^alósítsa, hanem csak azért,

hogy e terv híre elterjedve a románság körében, ersítse az

ers és változatlan román nemzeti érzületébe vetett hitét a

tömegnek. Erre a hitre neki ez idben meglehetsen nagy szük-

sége volt, mert a román vezetk közül egyre többen kezdettek

kételkedni érzelmei és eddig követett pohtikája tiszta román-

ságában. Többeknek eszébe jutott nemcsak Varga Katahn elfo-

gása, hanem az is, hogy 1847-ben, mindjárt püspöki széke elfog-

lalása után egy sátoros ünnepen a ..Te Deum"-ot s a „Marira"

egyházi himnuszt szerb nyelven énekelte, a min jelenlev hívei

annyira megbotránkoztak, hogy nyomban el akarták hagyni a

templomot ^). Azt is egyre többen kezdették szemrehányóan emle-

getni, hogy a magyar jegyzkönyvi nyelvet a szinodusban ugyan

ezzel egyidejen spontán, minden kívülrl jöv kényszer nélkül

meghonosította, Laurianu ^) nyíltan szemére hányta kétértelm

magatartását 1848 nyarán budapesti idzése alkalmával. Papiu

Ilarianu pedig a fennebbi vádakat Saguna kétes román nemzeti

érzületérl nyíltan hirdette. •')

Saguna e tartózkodása azonban nem vette el a románok
kérvényezési kedvét. 1850-ben egy 37 tagú küldöttség ment fel.

illetleg gylt össze Bécsben a régebbi id óta ott idz bizalmi

férfiakkal együtt. E küldöttséget voltaképen senki sem küldötte,

mert megelzen semmiféle gylés sem adott erre vonatkozóan

megbízást nekik. Magoktól mentek. Tagjai megvoltak szokva,

hogy necsak önmagukat tekintsék a román nemzet képviseli-

nek, lianem mások is úgy tekintsék ket. El kell azonban azt is

ismerni, hogy Saguuát kivéve, benne volt e küldöttségben unn-

denik román vezérféríiú, a ki az elmúlt két évben jelentékenyebb

szerepet játszott s azért, ha formailag nem is, de tényleg csak-

') Josifii Stcrca Siidittin : „Din Moiiioriiilii' . 111. 20. 1.

*) .,Diü Homiiuo/í ilcr fstcrr. .Müimrrhio.** 1. Ili'ft. \i. l'A.

*) Istoria rumuiiilor din Daciii superiónv
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ugyan a románsáof képviselinek tekinthették magokat. E kül-

döttség tagjai a következk voltak : Ciparín Timothens, Baruutiu

Simon, Laurianu Trcbonianu, Balint Simon, Maiorescu János,

MihctU (iergely zalathnai esperes, Jancu Ábrahám, Florianu

Áron, PopescH Ghenadie theologiai tanár, Mocsouyi Péter,

Doferan János udvari ágens. Szerb Tivadar, Pomutiu Konstantin,

JlabcsYinczo, Cermena Péter, Popoviciu (iergely, Maioru János,

Popasu János. Márezius ()-án fogadta e küldöttséget () felsége,

a mely alkalommal egy kérelmet nyújtottak be.

E kérelem is mindenekeltt azon sérelemmel foglalkozik,

a mely a románságot az uj területi beosztás következtében érte

az által, hogy a kompakt tömegben lakó románság számára

külön román terület sehol sem hasíttatott ki. A második grava-

men az volt, hogy még a majdnem kizárólagosan románoktól

lakott területek és járások élére sem tettek román nemzetiség
tisztviselket. így a kolozsvári kerületbe biztosnak (Iroisz Gusz-

távot nevezték ki, a ki a lázadó kormány alatt, mint Kolozsvár

polgármestere aláírta azon k()szön feliratot, melyet azért kül-

döttek a kormánynak, hogy Magyarországot ..a zsarnok, hit-

szeg Habsburg-Lotharingiai ház"-tól megszabadította. Hasonló

módon az egyes járások élére is olyan kompromittált egyéneket

állítottak, mint Kenyeres Károly, Nagy Elek, Bálint í]lek stb.,

holott az utasítások 9. §-a határozottan mondja, hogy ^az összes

kompromittált egyéniségeket nemcsak a vármegyei, szék- és

városi hivataloktól kell megfosztani, hanem nem szabad meg-
trni, mint esküdteket, jegyzket és iskolai tanítókat sem."

Ezek a nem román tisztviselk aztán nem hogy pártfogol-

nák a lefolyt háborúkban annyit szenvedett román né])ot. hanem
í.'gyenesen üldözik. Különösen áll ez azon S().(MK) lönyi román-

ságot illeten, melyet az udvarhelyi kerületbe osztottak be. Egy
hajszállal sem jobb, st még rosszabb a sorsuk azon románoknak,

kik a szebeni kerületbe osztattak be. A szász tisztviselk min-

denféle ürügyet igyekeznek kitalálni a románok üldözésére, a

kiket igyekeznek a kormánynál egyúttal be is feketíteni. Katonai

segédkezés mellett bezárják, megbotozzák a románokat, ugy
hogy egyenjogúságról egyáltalán szó sem lehet. Ellenkezen, a

románok valóságosan szolgái a többi nemzeteknek.
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A kisebb administrativ tisztviselk közül számosan van-

nak olyanok a románok lakta területeken is, a kik egy szót

sem tudnak románul. A románoktól hasonló hivatalokat ületen

sokkal több képességet kivannak, mint a többi nemzetiségbeli-

töl s azonkívül mindenféle ürügyek alatt mellzik ket és aka-

dályozzák elhaladásukat. A német nyelvet kizárólagos hivatalos

nyeh"^'é tették még a járási közigazgatásban is ; e miatt a járási

biztosoktól és albiztosoktól is megkövetelik a német nyelv

tudását, holott ezt az utasítások nem követehk meg s e nyelv

tudása egyáltalában alkotmányosan egyetlen nem német korona-

tartomány lakosától sem követelhet meg.

A közigazgatás több helyen arra kényszeríti a románokat,

hogy az egyes volt földesurakat kárpótolják azon károkért,

melyek ket az imént lezajlott háborúban érték. Megtörtént az

is, hogy egyes birtokosok leégett épületeit a községbeli romá-

nokkal közigazgatási közbelépés útján építették fel.A mindenébl
kifosztott, fedél nélkül hagyott román nép semmi kárpótlásban,

semmi segítségben sem részesül. A becsületes és császári házhoz

h románokat a magyarok és a szászok feljelentésére, vagy a

legtöbbször névtelen denuncziálásra is befogják s ha több heti

vizsgálati fogság után ártatlannak találtatva, el is bocsátják,

az ok nélkül feljelent vagy denuncziáns semmi büntetésben sem
részesül s az ártatlanul meghurczolt románok sem kapnak

semmi elégtételt.

Ily körülmények között kötelességüknek tartják az össz-

minisztériumhoz azzal a kéréssel fordulni, hogy az O felségéhez

1849, február 25-én benyújtott kérelmet kegyeskedjék újra meg-

fontolás alá venni s ennek alapján elrendelni, hogy

1, Az ideiglenes területi beosztás a románok által lakott

vidékekre vonatkozóan, a mennyiben ellentétben áll a románokat

illeten a nemzetek egyenjogúságával, ez alapelvnek megfelelen

még a tartomány-gylés összehívása eltt lielyesbittessék és a

román nemzet ne rendeltessék cg^'ctlen más nemzet alá sem,

iianem közvetlenül a kíizponti kormány alá azért, hogy a

képviselöv^álasztásoknál a súrlódások, melyek az általánosan

felébredt nemzeti érzületnél fogva esetleg könnyen véresekké
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is lehetnek,— elkerültesscnek s hocryaz alkotmányos választási

szabadscíg minden korláttól ment lehessen.

2. Hogy a románok a közhivatalok betöltésében népök

számának arányában vétessenek tekintetbe és hogy az elöttök

kompromittált felebbvalók elmozdíttassanak.

8. Hogy a román nyelv nemcsak az egyházban és iskolában,

de a hivatalban, a köz- és polgári élet minden viszonyaiban

(mint azt a birodalmi alkotmány 71. §. mondja) érvényesüljön.

4. Hogy a román vezetk, az imádott fejedelem e kipróbált S~
hívei, többé ne üldöztessenek, papjaik ne börtönöztessenek be és

hogy a hséges román nép jövben többé ne terrorizáltassék.

5. Hogy valamint a szászoknak, kik a románokhoz képest

csak jelentéktelen veszteségeket szenvedtek és a szerbeknek, a

kik szintén nem állottak ki keményebb megpróbáltatásokat,

iigy a románoknak is, kik ers megtizedeltetés után jóformán

minden földi javaik elvesztésével életöket megmentették, szen-

vedett káraiknak és jelenlegi Ínséges helyzetüknek megfelel
kárpótlás és segélj' nyujtassék, hogy ily módon annyi ezer

özvegy, árva, minden korú és nem szenved a nyomortól meg-
mentessék.

(). Hogy a román nemzet kiképeztessék és nemzetisége

kifejlesztessék, megfelel alkalmas helyen álhttassék fel egy
román egyetem, továbbá alapíttassanak más egyéb tan- és

nevel-intézetek is mentl hamarabb, hogy a románság megsza-
buduljon azon circulus vitiosustól, melyben mint mostanig, egy

részt elzáratik elle a mveldés minden eszköze, másrészt pedig

a mveltség és a kvahfikáczió hiánya állandium szemérc vettetik.

Ez okból a legmelegebben ajánlják a közoktaüísügyi miniszter-

nek az 1849. szeptember 11-én beadott azon kérvényük elinté-

zését, melyben egy román jogakadémia felállítását kérték,

nehogy az ifjúság, mely két drága évet különben is elveszített,

továbbra is foglalkozás nélkül maradjon. ^)

Ha összehasonlítjuk a kérvényeket azon ujabb Memoran-
dumokkal, Tiltakozásokkal, melyekkel az úgynevezett román
nemzetiségi párt cl .szokta árasztani a hazai és a külföldi sajtót,

*) Lásd mind e kórvényohet „Memóriáiul archiepisoopului si metm-
politului Antlreiu báron do Saguna". Toin. I. 385—408. 1.
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lehetetlen észre ne vennünk köztök még a kifej ezésekbeli hason-

lóságokat is. Semmi sem tetszik nekik. Mindenben, mindenütt

és mindenki üldözi ket. Hivatalokat nem kapnak, vagy ha

kapnak, nem elegend számmal s ha megkapták, akkor nem
haladhatnak, mert a más nemzetbeli fellebbvalók üldözik ket.

Nyelvöket az idegen nemzetiség tisztviselk nem tudják, nem
is akarják megtanulni, st egy helyen még azt is kimondják,

hogy azt az idegen nemzetbeli tisztviselk'^épen ugy nem képesek

megtanulni, mint absolute alkalmatlanok arra, hogy a román

ember dolgát, ügyét-baját igazságosan, a román nép érzelmeinek

és hajlamainak megfelelen eligazíthassák.

felsége a küldöttségnek megígérte, hogy kormányával

behatóan megfogja vizsgáltatni a románok összes eddig beadott

kérvényeit. Ez ujabb kérvényt Ö felsége legfelsbb kanczellá-

riája áttette a belügyminisztériumhoz, a hol az eddigi elinté-

zetlen román kérvények szomorú sorsára, a papírkosárba jutott.

A küldöttség hosszasan várt az igért feleletre, de midn látták,

hogy az egyre késik, lassanként haza szállingóztak. Csak egy-

nehányan maradtak ott. Végre a bécsi rendrség ezeknek is

értésökre adta, hogy jól teszik, ha szépen haza mennek. Cipariu

kanonokot pedig a vallás- és közoktatásügyi minisztérium

figyelmeztette, hogy már eleget tanulmányozott Bécsben s fog-

lalja el kanonoki stallumát, hol bizonyára akad elég teendje.

A román vezérférfiak nemzeti jogokért kérelmeztek. Bécs-

ben azt gondolták, hogy ezt a nemzeti ügyért való nagy buzgó-

ságot lecsillapíthatják, ha egyeseket hajlamaiknak megfelel

módon megjutalmaznak.

Lüders orosz tábornok a román prefektek számára az

orosz czárnál egynehány kitüntetést eszközölt ki. Ezeket a kitün-

tetéseket megérkezésök után Bécsbl leküldötlék Erdélybe.

Jancu, Bálint, Axente a Szent Anna-rend II. osztályát kapták.

Majd egy pár hónappal késbb a bécsi kormány is i'4.0()() forintot

küldött e prefektcknek azon költségeik kárpótlásául, melyeket

IS4Í) márcziusától augusztusig tettek a havasok védelmezése

közbon. Egy év múlva ezután (>().(X)0 frt kárpótlást adt)tt O fel-

sége! azon romáií templomok számára, melyek a háború piiszti-

túsai közben leégtek vagy kiraboltiittak.
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A balásfalvi gör. kath. püspökség, mióta Leményit Puchner

önhatalmúlag letette, püspök nélkül, árván volt. Báró Wohl-
gemuth, liugy formailag rendbe hozza azt, a mit Puchner elhi-

bázott, 1850 márczius havában felhívta Leményit, hogy .,24 óra

alatt feltétlenül mondjon le püspöki székérl, mert ellenkez

esetben a legnagyobb szigorúsággal fog eljárni." Leményit

W'ohlgemuth e kategorikus felszólítása Kolozsvárt találta. Mikor

els meglepetésébl felocsúdott, azonnal elküldíUte a kolozsvári

gör. kath. esperest Urbánhoz, hogy hozza tudomására lemondá-

sát. ^) Lemondása után pár nappal egy ujabb rendelet érkezett

Bécsbl, mely t a legrövidebb id alatt Bécsbe parancsolta.

Az agg fpap azonnal Bécsbe utazott, a hol a francziskanusok

kolostorába internáltatott. Nem is hagyta el e fogságát egész

halála napjáig, a mely 1861 márczius 29-én következett be. 1850

július 26-ról kelt legfelsbb elhatározásával O felsége elrendelte

a püspökválasztó zsinatot ; kormánybiztosokul Gebei Károly

tanácsost és Erdélyi Vazul nagyváradi gör. kath. püspököt

nevezvén ki. E püspökválasztó gylésre csak egyházi tagok

hivattak össze, világiak egyáltalán nem. A Bécsben idz román
küldöttek gör. kath. vallású tagjai közül egynehányan a vallás- és

közoktatásügyi miniszterhez kérvényt adtak be az iránt, hogy a

régi törvényes szokáshoz híven világi képviselk is meghivas-

sanak e püspökválasztó zsinatra. E kérelemnek azon ürügy

alatt, hogy elkésve nyújtották be, helyt nem adtak s így a

püspökválasztást csak az egyháziak ejtették meg és pedig a

következ eredmén3'nyel. A beadott 207 szavazat közül Sterca

Siulutiii Sándor szilágysági vikárius 96 szavazatot kapott,

Alnian Konstantin 79-t és Papfalvi 12-t. Ezek közül Ü felsége

Sterca SiulntiH-i ersítette meg a püspöki széken. Az uj püspök

liesöbb majdnem oly jelentékeny szerepet játszott a gör. kath.

egyházban, mint Saguna a gör. keletiben. Mkíklésének mélta-

tása azonban a következ korszakba tartozik s azért itt csak elég

legyen róla annyit említeni, hogy egy ízben még Saguna is

dákorománnak nevezte.

1851 elején Wolilgemulli altábornagyot sürgsen Bécsbe

*) Dr. Alexandra Oraina: Istoria Basoricei romancsci unité cu Roma.
Blaj. 1884. 154-150. 1.
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hívták. Útközben beteg lett Budapesten és meghalt. Helyébe

1851 április 29-én Schwarzenberg Károly berezeg altábornagyot

nevezték ki Erdély kormányzójává és csakhamar Bach Edét,

Wohlgemuth polgári adlatusát is visszahívták. A román írók

Wohlgemuthot ugy igyekeznek feltüntetni, mint a románság
nagy ellenségét és Schwarzenberget. mint a románság barátját.

Egyik ép oly kevéssé igaz, mint a másik. Hogy a román vezetk
politizálásával szemben min álláspontot foglalt el a hivatalos

osztrák politika, leghívebben kifejezi azon beszélgetés, melyet a

„Gazeta de Transilvania" szerkesztje, Muresianu folytatott

Weiss von Starkenfels bécsi rendrfnökkel, mikor ez 1852-ben

felségét Erdélybe kisérte. Muresianu megunván azt a sok

chicane-t, a melyben a katonai kormányzat rendri közegei

részesítették, Weiss von Starkenfelshez fordult abban a remény-
ben, hogy ha tisztába hozza dolgait e hatalmas úrral, mentve
lesz jövendben ezektl a kellemetlen chicane-októl.

— „Hát mi haszna lehet — kérdé Weiss von Starkenfels

Muresianutól — ha ön román nyelv lapot szerkeszt '?

— Méltóságos uram !
— rendkívül sok és nagy haszna van

a nép mívelését és felvilágosítását tekintve.

— „Ah, bah! Ezzel a lappal akarja ön oktatni és felvilá-

gosítani a népet"? Azt tanácsolom önnek, hogy hagyjon fel

minden román lapszerkesztéssel. O felsége kormánya jobban

tudja és ismeri, mint ön, hogy min tanítás való a román népnek
s azért egyáltalán nincs szüksége az ön lapjára'".

Ha egyáltalán szeretetrl van szó, azt hiszem, hogy
Schwarzenberg berezeg, Wolgemuth altábornagy s velk együtt

az absolut osztrák rendszer kisebb és nagyobb hatalmasságai is

Sagunával együtt azt tartották : „Ich liebe die W'alachen, aber

die llomünen niciit!" — Azaz csak arra az oláhra volt szük.ség.

a kit a magyarság ellen tetszésök szerint bármikor kijátszhat-

tak, de nem arra a románra is, a ki szolgálatai tVjébeii joirokat,

politikai és nemzeti önállóságot kért.

5()



XVI.

Az epos hsének bukása.

Az uj rendszer e'sü korszaka bezáródik. E korszakot a felség utazása zárja

he. Mit vártak ez utazástól a románok ? Ez utazás eredeti terve. A románság
püspökei utján kísérleteket tesz az eredeti útiterv megváltoztatására. Tgt/ekré-

seiket siker is kiséri. Elkészületek O felsége fogadtatására a h<ivasok között.

Jancu öröme és kalandos terve felségének fogadtatását illeten. E tervbl

nem lett semmi. U felsége Fels- Vidrán meg sem nézi .Jancu szülházát.

(> fehége bevonul Topánfalvára. .Tanai kés este elfogadást akar kieszközölni

O felségétl. Elutasittatása. Jancu eltnik Topánfalvárói és másnap nem
jelentkezik a kilátásba helgezctt audiencziára. Mi volt ennek oka ? Különféle

magyarázatok. Az igazi ok az, hogg .íancu már ekkor meg volt zavarodva

elméjében. Jancu egyénisége ád a románok 1848 4í>-ki mozgalmának nemi
ideális tartalmat. Jancu életrajza. Jelenet az ls47-ki kolozsvári országgylés

alkalmával. Jancu és Vasvári találkozása. Jancu egyéniségének jellemzése.

Janai párbeszéde Bálint prefekttel. Jancu jellemzése a magyar Íróknál. A
magyarság bizonyos folcu méltánylással viseltetett mindig Jancu iránt. Jancu
hefogaiása 184U. deczemberéhen. Jancu lediktálja jelentését Maiorescunak.

Maíorescu rábírja, hogy a H7-es küldöttséggel Bécsbe menjett. Bécsbl kiuta-

sítják. Kínálják hivatallal, de nem fogásija el. Visszautasítást! Isj-ben elbo-

rult lelkivíl/ígát teljesen összezilálja. ISöJ-ben újra elfogják, (iyuhifehércárról

.'^zehenbe viszik. ITöhn prófosz Gyulafehérvárt arczul üti E hnit, ilifs iridcg

rültté teszi izgatott lelkét.

A tisztán katonai absolutismus körülbelül l«S5ü közepéig

tartott. Schwarzenberg kormányzóvá történt kineveztetése után

e katonai absolutismus helyét lassanként a provizóriumnak

nevezett polgári absolutisnms váltotta fel, mely körülbelül három
évig tartott. Ezt a korszakot Erdélyben egy igen nevezetes ese-

mény zárta be, () felségének utazása. Ez utazástól Erdély összes

népei: magyarok, szászok és románok egyaránt nagyon sokat

vártak. A románok nagy elkészületeket tettek, mert azt hitték,

hogy ez utazás kedvez alkalom lesz arra. hogy m fiatal feje-
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delem felismerve a román nép-elem fontosságát, annak nemzeti

és politikai kívánságait e fontossághoz mérten teljesítse is.

felsége a bánságból jövet, Zámnál lépte át Erdély határát.

Az eredeti útiterv az volt, hogy a Maros mentén felmenve,

Déváról Gyulafehérvárra, onnan pedig Szebenbe menjen. Szeben-

bl Brassón át folytatná útját Háromszék-, Csik- és Udvarhely-

megyéken át Maros-Vásárhelyre s innen a Mezségen át Kolozs-

várra. Ez útiterv nem tetszett a románoknak, mert O felsége ez

utat követve, oly keveset látott volna a románságból, a mi nem
lett volna elég arra, hogy e népelem fontosságáról meggyzd-
hessék. A román vezetk azt szerették volna, hogy felsége

Erdély földjére lépve, elször is azon havasi vidéket utazza be,

mely három év eltt tanuja volt a románság azon harczainak,

a melyeket a császár ellenségei, a magyarok ellen vívott akkor,

mikor a most annyira elkényeztetett szászok szépen belenyugod-

tak a forradalmi magyar kormány uralkodásába. Hogy az utazás

eredeti terve a románok kívánságának megfelelen megváltoz-

zék, a két püspöknek, Sagunanak és Sterca-Síulutiunak közben-

járására volt szükség. A két püspök tényleg minden tle kítel-

hett elkövetett, hogy a románság kivánata beteljesedjék.

Igyekezéseiket siker is követte, a mennyiben ü felsége

Erdély földjére lépve, valószínen vonzatva a havasi tájék meg-

ragadó szépségeitl is, elhatározta útja megváltoztatását, még
pedig a románoktól óhajtott irányban. Ez utazás után sokáig,

st mondhatni máig is foly a gör. keleti és gör. katholikus romá-

nok között a vita, hogy ezt a fordulatot Sagunanak vagy Sterea-

Sulutznak sikerült- e elidéznie? Kcilesönös szemrehányásokkal

és valószínen minden alap nélkül való vádaskodásokkal egyik

fél sem takarékoskodik.

Mihelyt híre terjedt a románságban, hogy O felsége meg
fogja látogatni a havasokat, azonnal nagyobb szabású sürgés-

forgás keletkezett a volt román j)refektek és tribünök között.

Elhatározták, hogy a havasi román népet a maga teljes pompá-

jában fogják bemutatni () felségének. ()ssze fog gylni minden

])refekt és minden nevezetesebb tribun, ki magát a havasi romá-

nok harczaiban kitüntette. Megfognak nmtatni a felséges ven-

dégnfík minden olyan helyet, a mely tanuja, színpadja volt u

50"
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császár iránt rendületlen hség román nép úgynevezett hs-
tetteinek. Lehetetlennek tartották, hogy ha a tervezett imponáló

lelkes fogadtatás sikerülni fog. () felsége ne adja meg a romá-

noknak azt, a mit hségök jutalmául kérni soha meg nem
szntek.

E váratlan fordulatnak rendkivül örvendett Janeu is, mert

érezte, hogy abban, a mi történni fog, els sorban neki lesz

dönt szerepe. Egy kissé nagyon is elragadtatva személyének

fontosságától. felségének fogadtatására rendkivül bizarr tervet

gondolt ki abban a meggyzdésben, hogy azt ki is viheti. Terve

a következ volt: Mikor felsége kíséretével együtt felérkezik

a ;,Gaina'' tetre, Janeu édes anvja lóháton, kezében román

nemzeti zászlót tartva, fogja üdvözölni s így kalauzolja be Fels-

Vidrára, hol atyja, házának tornáczán várja s mikor () felsége a

ház eltt elmegy, az öreg Janeu megkínálja si mócz szokás

szerint, mint vendégét, egy pohár borral és az ifjú császár az út

fáradalmait Janeu szülházának ÍTidele alatt fogja kipihenni.

Nem tudjuk, hogy Janeu e tervét közölte-e a császár uta-

zását rendez egyéniségekkel, vagy nem, de annyi bizonyos,

hogy a Jancutól tervezett részletekbl semmi sem lett. Felérkez-

vén felsége kíséreté v^el együtt a Gainára, ott megreggelizett s

egy kissé kipihenvén magát, útját tovább folytatta. Beérkezvén

Fels-Mdrára, a környékbeli papság egyházi ornatusban Janeu

háza eltt várta ü felségét abban a reményben, hogy tényleg

be fog oda térni. Ö felsége azonban a ház felé sem nézett, hanem
„vorwiirts (rendarmen" vezényszóval jelt adott az út megállás

nélkül való folytatására. () felsége Janeu házát meg sem nézve,

annál kevésbbé állva meg eltte, elhaladt Topánfalva felé, a

hova estére jutva érkezett meg. Toi)ánfalván Kalcher bánya-

orvos özvegyének házába volt beszállásolva. Mihelyt elfoglalta

szállását, mint a szemtanú Löwenhardt elbeszélésébl tudjuk,

a ki az O felsége kiséretében volt csendrség parancsnoka volt,

M

azonnal éjjeli nyugalomra tért. A ház körül nem maradt más,

mint két csendr az ajtóban és Tjöwenhardt az udvarban. Kísé-

') JoHcf Sterra-Siulutiu : „liiografia liii .Vvrani .laiinr Sihiin 1897.

26-27. I.
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rete pedig a közeli szomszédságban lev vendéglben vacsorá-

zott és telepedett le.

Löwenhardt, a csendrség parancsnoka azt az utasítást

kapta, hogy senkit, ha maga Schwarzenberg herczeg, a kor-

mányzó jne, se ereszszen be felségéhez. Röviddel azután,

hogy felsége lenyugodott, többektl a kapuig kisérve, Jancu

belépett a Kalcher-ház kapuján. Löwenhardt, ki Jancut szemé-

lyesen is ismerte, azt kérdezte tle, hogy mit akar ? Jancu azt

válaszolta, hogy be akar menni felségéhez. Löwenhardt érté-

sére adta, hogy lehetetlent akar, mert a császár alszik és külön-

ben is a legszigorúbb rendelete v^an, hogy senkit se ereszszen be

hozzá. A beszélgetést meghallván gróf Grüne hadsegéd is, be-

lépett az udvarba s Löwenhardttól a zaj oka után tudakozódott.

Jancu gróf Grüne hadsegédnek is tudomására hozta szándékát.

a ki újra ismételte, hogy Ö felségéhez most nem lehet senkit

bebocsátani. Jancu azonban nem akart kivánságától elállani,

mire gróf Grüne határozott, de udvarias hangon biztosította,

hogy reggel a kivánt kihallgatást okvetetlenül megfogja kapni.

Mután Jancu erre sem távozott el, gróf Grüne az utczaajtó felé

indulva, azt mondotta Löwendhardtnak : „Különben ön ismeri

a tett rendelkezéseket és tudja is, hogy mit kell tennie I'*
—

(jrüne gróf eltávozott, Löwenhardt pedig karon fogta Jancut s

az utczaajtóhoz vezetve, azon kituszkolta az utczára, becsukván

utána az ajtót is. Ezután Löwenhardt a zsandárokat kiküldötte

az utczára, hogy nézzék meg, nem történik-e oda künn valami

rendetlenség? Az rvezetvel pedig magához hivatta .lancu

egyik volt tribunját, Teoc Tódort s azt kérdezte tle, hogy hol

van Jancu. „Becsületszavamra mondom, haza ment" — volt a

válasz.

így végzdött Jancu annnyiszor s annyi változatban emle-

getett és elbeszélt audicncziája a valóságban. Konstatálható

tény, hogy O felsége másnap, ha Jancu jelentkezett volna, elfo-

gadta volna feltétlenül. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy

gróf (íriine reggel kérdezte, hogy hol van .lancu és miért nem
jelentkezik audiencziára? Jancu azonban nem volt látható sehol

és nem is tudta senki, hogy hová lett V Mik(tr O lelsége augusz-

tus 2-án Kolozsvárra l)r\(inult, .lancu, cn^cMh c Stcnii-Siulutiu
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püspök felszólításának, öO lovas móczot vezetett, többnyire volt

tribiinjaiból és eenturiójaiból, mint román bandériumot. Emberei
kérték, hogy menjen velük ef,'yütt aiuliencziára (") felségéhez.
Jancii e kérésre azt felelte: ^Ha kényszerítetek, elmegyek, de
akkor tudjátok meg, kénytelen leszek a nKU'zok prének védel-
mezésérl lemondani." - „Inkább ne menj audiencziára — volt
a válasz, — de a mik'zok ügyét ne hagyd el

!"

Már most az a kérdés: miért nem jelentkezett Jancu
Topánfalván reggel audencziára ( ) felségénél ? Azok a román
írók, kik e kérdés megfejtésével foglalkoztak, nagyon különféle

magyarázatokat találtak ki. A legtöbben intrikát keresnek.

Egyik rész azt mondja, hogy Barnutiu és Maioreseu, a kikkel

ez ügyben megelzen levelezett, beszélték le arról, hogy fel-

sége eltt megjelenjék. Másik rész meg Sagunát vádolja azzal,

hogy Schwarzenberg kedvéért, a kinek egyáhalán ellenére volt

Janeu tervezett szerepeltetése, ügyes int ri kával kivitte, hogy
Jancu az audiencziától elriasztassék.

Láttuk, hogy Janeunak min sajátságos terve volt () fel-

sége fogadtatását illeten. Ilyen tervet ép elmével intelligens

ember, a kinek csak halvány sejtelme is van arról, hogy egy
hatalmas császár fogadtatása min körülmények és min tekin-

tetek szigorú szemmel tartásával szokott történni, bizonyára ki

nem eszel. Ih'ent keresztül vihetnek csak cgj megbomlott agy
tarthat. Az egykorú s az események hatása alatt álló felfogás

román részrl az is volt, hogy .láncúnak ez alkalommal tanúsí-

tott magaviseletét semmi egyéb sem magyi«'ázhatja meg. mint

az, hogy elméje tulajdonképen már ekkor meg volt bomolva.

Sterca-Siulutiu püspök abban a véleményben volt, hogy Jancut

elméjében egészen megzavarta az az öröm, a melyet a miatt

érzett, hogy O felsége meg fogja látogatni a móczok földjét, az

dicsségének eg3'kori színhelyét. A „(íazcta de Transilvania"

leírván () felsége ez utazását, azt mondja: „Jancu egyszerre

váratlanul eltnt társai körébl s a mi ez eltnést még szomo-

rúbbá teszi, a mit különben sokan nem akarnak hinni, egészsé-

gének hirtelen való oly megváltozása volt, a mel}' lehetetlenné

tette, hogy a többiek sorában megjelenhessek." Édes anyja azt

mondotta, hogy, mikor O felségének fogadtatására az elkészíi-
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letek folytak, fia Kasovitzán gombát evett s ez mérgezte meg
annyira, hogy esze elment.

Tagadhatatlanul Janeu volt az 1848 49-iki román mozgal-

maknak nemcsak legérdekesebb, de legtisztességesebb alakja is.

Hogy e mozgalomban volt az eszméktl és az elvektl vezérelt

szabadságharczból is valami parányi rész, azt egyenesen Jancu-

nak köszönheti a románság. Jancu nélkül a román lázadás durva

vérengzésnél, melyet a nép egyrészt rablási vágyból, másrészt

pedig az osztrák reakcziótól szánalmas eszközül felhasználva

elkövetett, egyéb még a dákoromán történetírók és publiczisz-

ták felfogása szerint sem lehetett volna. Hogy a dákoromán tör-

ténetírás és pubhczisztika legalább a maga közönsége és a viszo-

nyokkal ismeretlen külföld eltt e lázadást némi sikerrel szabad-

ságharcz színében tüntethette fel, az egyenesen Janeu egyéni-

ségének és eljátszott szerepének köszönhet. Ez okok miatt

kötelességünk Jancu egyéniségével, mint az 1848 49-iki román
mozgalmak fhsével, egy kissé részletesebben foglalkoznimk.

Jancu Ábrahám született 1824-ben Fels-Vidrán. Atyja.

Sándor, elbb uradalmi erdkerül volt az erdélyi kincstár erdei-

ben, késbb községi bíró. Értelmes, jó külsej s az odavaló

viszonyokhoz képest jó módú ember volt. Elemi iskoláit Topán-

falván és Abrudbányán végezte. Az algymnasiumot Zalathnán.

A fels gymnasiumot és a jogi tanfolyamot pedig a kolozsvári

kath. lyeeumban. Egyike volt mindvégig a legszorgalmasabb és

a legjobb tanulóknak. A jogi tanfolyam elvégzése után az erdélyi

kormányszéknél akart magának alkalmazást szerezni, de nem
lévén nemes ember, nem juthatott be. Ezért Maros-Vásárhelyre

ment a királyi táblához joggyakorlatra azzal az elhatározással,

hogy ügyvéd lesz. Az 184l)-ki erdélyi országgylésen akir. tábla

is megjelent, mint az országgylés kiegészít része s ez alka-

lommal az ügyvédi vizsgálatra készül Jancu is szorgalmasan

látogatta az lések(ít. Kiihiníiscri az úrbér s a vele kapt-solatos

ügyek érdekelték. iMikor az úrbéri törvény elfogadása után báró

Kemény Dénes elkeseredéssel kiáltott fel: „A szent nép nevében

tiltakozom!" — -laiicu is jeleu volt a karzaton. .\ jelenet hatása

alatt ainiyira fel volt iugerülve, hogy barátja, Slerca-Siulutiu

.lózsef attól félve, hogy még valami botrányt okoz, szelid kéuy-
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szerrel az ülésterembl kivezette és lakására hazavitte. Az úton

Sterca-Sinliitiu csendesít szavaira így kiáltott fel: „Barátom!

Ne haragudj reám, de akármin jó román is vagy, még sem érez-

heted azt a fájdalmat, a mit én, mertté és családod nem vagj^ok

rabok, mint én és családom ! Mikor ez a nemes báró, ki úgy
beszélt, mint egy félisten, azt mondotta, hogy még az a három

rfnyi föld sem a miénk, a mi be fogja testünket födni, szerettem

volna le ugoi'ni k()zéjök, hogy a falhoz vágjam ket. Nem böl-

cseleti és humanitárius okokkal lehet meggyzni ezeket, hanem
Hóra lándzsájával."

Mikor májusban az erdélyi országgylésre az úgynevezett

márcziusi ifjúság Pestrl lement Kolozsvárra, Vasvári l*ál visz-

szautaztában Sterca-Siulutiu Józsefnek társaságában kirándulást

tett az abrudbányai havasokra csak azért, hogy Jancut is meg-

látogathassa. „Alig telt el üt perez, hogy -lancu és Vasvári talál-

koztak — írja Sterca-Siulutiu') — olyan heves vitába kezdettek,

mintha nem most látták volna egymást elször az életben, hanem
régi ellenfelek lettek volna. Ebéd után lovakat hoztak, hogy

kirándiüjunk a hegyek közé. Mikor a szobából kimentünk az

udvarra, Jancu és Vasvári még mindig vitatkoztak. Mikor

Vasvári felült a lóra, .laneu azt mondotta neki : Uram, ha engem

megtisztelt látogatásával, akkor nem elégszem meg egy félnap-

pal. Maradjon nálam s reggel egy pompás vezett adok ..Fun-

tanella" felé. Mikor két óra múlva visszatértünk, újra hozzá

fogtak egymás kapaczitácziójához. En nyugton hagytam ket s

gyönyörködtem vitatkozásukban. \'égre egyszer Vasvári a kö-

vetkezket mondotta : „A mit elhibázott a kolozsvári ország-

gylés, azt helyre hozza a pesti, csak legyen meg az unió, ha

másképen nem, hát a fegyver hatalmával." Erre .lancu, mintha

kigyó marta volna meg, egyszerre felugrott a székrl s egészen

elhalványodva, így kiáltott fel: „Nelmgy az ördíjg e lépésre

csábítsa önöket, mert akkor vége van mindennek. Tudja meg,

hogy én Hóra unokája vagyok, a ki épen ebben a házban, a

melyben most vagyunk, növekedett fel s a ki mint vértanú ke-

rékbe törve halt meg. En kész vagyok az útját követni, de az

*) O lacriata ferbiiite. Urasov. 1877. AH. lap.
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uniót nem fogadom el." Mikor a következ reggel búcsút vettek

egymástól, Vasvári így búcsúzott el Jancutól: ,,A viszontlátásra

a pesti országgylésen !" — Hamarabb a csatatéren, mint ott —
veté ellen Jancu. „Akkor hát ott", hangzék Vasvári búcsúszava.

Vasvárit végig kisértem hegyi utján. Gondolataiba mélyedve

hallgatott. Egyszerre mély hallgatását e szavakkal szakította

meg : „Ez a Jancu rendkívüli ember ; hidegvér és tehetséges,

de mikor nemzetének szenvedéseirl beszél, valóságosan fana-

tikus ; szemei szikráznak s bennök lehet látni a forradalom meg-

gyújtott fáklyáját!"

Ábrándos, rajongó fiatal ember volt, egyik legérdekesebb

tipikus alakja a negyvenes évek ifjúságának. Nemzetiség, nem-

zeti szabadság, általános emberi jogok, egyenlség, függetlenség

és világszabadság voltak azok az eszmék, a melyek e nemzedék

jobbjainak lelkivilágát eltöltötték. A nagy franczia forradalom

legendái voltak csodálatuk tárgyai s leikök h vágya, e forrada-

lom kiváló alakjaihoz testben és sorsban hasonló lenni. A kri-

tika, a kételkedés még nem bántotta ifjú leiköket ; hitök szilárd

és rendíthetetlen volt a forradalomban, mint a társadalmi és po-

litikai megváltás egyetlen eszközében. Jancu is született ideális

forradalmár volt, mint akárcsak Petfi, Vasvári, vagy a többi

magyar ifjú. Ugyanazon eszmevilágban, ugyanazon szellemi

légkörben ntt fel, mint akorabeh magyar iíjuk. A milieu közös-

ségét csakis a race külömbözsége bontotta meg. Jancu csak

származására, fajára nézve volt román, de nem egyúttal eszme-

világára, gondolkozásmódjára is, mely exkluzív magyar neve-

lésénél fogva egy hajszállal sem külömbözött a budapesti és a

kolozsvári ifjúságétól. A nagy külömbséget, mely egyéniségéi

elválasztotta Axente, Báhnt, Moldován stb. egyéniségétl, ez a

körülmény magyarázza meg. Ez utóbbiak a balásfalvi iskola

eszmekörében nttek fel, magukba szíva ez iskolának faji szem-

pontoktól vezetett történelmi és politikai doktrínáit, azon kor-

látoltsúggal és kicsinyes gylölködéssel egyetemben, a melj' ez

iskola alapítóinak és késbbi vezéreinek elszigetelt társadalmi

helyzetébl és egyoldalii tudományosságából származott.

Axcutc „Kcspuus la Carlca négra' czinui nuivébon azt

nioiidiii : ;i(liaiiak liiílát a/ islciiiick a nuiLivarok, liogv az 1S4S 4l».
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rnozgalmákban .Tanon és társai liolyett a románok élén nem egy
Baternai, Toclorán és Teoc állottak, mert akkor a Székelyföldet

kivéve, magyarság Erdélyben életben nem maradt volna. Jancura
vonatkozóan Axentének igaza van, mert annyitény, hogy Jancu
nemesak maga nem kegyetlenkedett, de ha csak tehette, mindig
megakadályozta, hogy társai se kegyetlenkedjenek. Örökké em-
lékezetes marad az abrudbányai mészárlás után Bálinttal folyta-

tott kíivetkezö beszélgetése.

Jancu : Nem trhetem tovább az efféle vérengzéseket. Elég
volt, hiszen a vér is kezd megfagyni ereimben.

Bálint : Ej. lágy málé ! Beh kár, hogy téged magunk között

elsnek tettünk s neked ezt a rangot és hatalmat adtuk.

Jancu: Kár, vagy nem kár, de többé az én akaratommal
ilyen vérengzés nem fog történni.

Bálint: Hát elfelejtetted, hogy mit fogadtunk Balásfalván y

Nemde arra esküdtünk, hogy nem kiméljük a magyart, még az

anyja méhében sem

!

Egyszóval, tökéletesen igaza van Popp A. E.-nek. ki ...lancu

és az oláh forradalmárok" ezimü tanulmányában azt mondja,

hogy Jancut nem lehet Axente, Bálint és a többi román népve-

zérekkel egy kalap alá fogni. Más és nemesebb anyagból volt

teremtve, mint ezek. Humánusabb, gyöngédebb és a magyarok
iránt jobb indulatú volt, mint a többiek, l^gyanilyen értelemben

nyilatkozottMoldován Gergely is Jancu egyéniségérl „A móczok
földén" czimü tanulmányában és más egyéb irataiban is. Erdély-

ben nagyon sokan tudják, hogy Jancut a bányavidéki magyar-

ság, mely ez irtózatos háborúban a legtöbbet szenvedett, jobbnak,

nemesebbnek tartotta, mint társait. Ti'ibb magyar nemesi család,

hogy élve megmenekülhetelt a mík-zokdühélöl, egyenesen Jancu-

nak köszönhette.

A magyar elfogulatlanságot és az igazságérzetet semmi

íifini jellemezheti jubbüa, mint az, hogy az elismerést .láncútól

egyel l(Mi magyar író sem tagadta meg. ki az 1848/49-iki esemé-

nyekkel foglalkozva, kénytelen volt .lancu tetteirl és egyénisé-

gérl is megemlékezni. így LukácH Béla, ki ifjúságát épen ezen a

vidéken töltötte el. a „Hazánk és a Külföld'' 18()0. .IS. számá-

i)ari .laiKura vnnii1k(tz(')an ('Z(!k(!t írja: ,.Tragikus végzetü egyé-
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niség áll elttünk. Ez az alak, a mely a sors csapásai alatt ösz-

szegörnyedt, s a szörny viharok nyomait viseli magán, hajdan
dahás volt, mikor pompás nemzeti öltözetében százezreknek

osztogatta parancsait. Azt a lelket, a mely egykor e szép alak-

ban lakott s a mely önmagával meghasonolva, most pusztulóban

van, egykor a legnemesebb eszmék lelkesítették.'' Béthy Lajos

a „Vasárnapi Ujság"-ban Jancuról megemlékezve, a többi

között azt írja : „Azok a magyar családok, a melyek a Jancu

kezeibe estek, boldogok voltak, mert a férfiak életét és a nk
becsületét megvédelmezte." Egy szóval, a magyar történetírás

és publiczisztika soha sem tagadta, hogy Jancu humánus ellen-

fél volt, a kit elvek lelkesítettek.

Mikor már életének utolsó évtizedében teljesen elzüllve,

könyöradományokból tengette életét, akkor sem jutott eszébe

egyetlen magyarnak sem, hogy kigúnyolja, vagy szívtelenül

elutasítsa. Ellenkezen, a vidékbeli magyar értelmiség segí-

tette legszívesebben, a hol csak tehette és Jancu is legkevesebb

vonakodás nélkül épen a magyaroktól jöv segítséget fogadta

el. A bányavidéken különben elterjedt nézet máig is, hogy Jan-

cut szive, lelke, gondolkodása még e viharos napokban is a ma-
gyarokhoz vonzotta, de körülményei és helyzete az ellentáborba

sodorták és legnagyobb részben e dilemmának tulajdonítható

késbbi elmezavara is. Tény az is, hogy az 18-líS-iki román pre-

fektek és tribünök között volt az egyetlen, ki nemcsak rokon-

szenvezett a magyarokkal, de lelkesülni is tudott azon magasabb

eszmékért, a melyekért emezek küzdöttek. Az egyetlen, ki nem
anyagi haszonlesésbl, nem boszujának kielégítése szempont-

jából fogott fegyvert. Amig Axente és társai kegydíjakat élvez-

tek és hivatalokat fogadtak el nemcsak az abszolút bécsi kor-

mánytól, (le késbb a magyar állaiubU is, adiiig -lancu megve-

tette az osztrák alamizsnát; éhezett, szomjazott inkább és eltrte

az osztrák beamterek durva báiiásrui'xljál. a kik a hála és az elis-

merés fejében ('gyszei'iien helnirtotíözték.

Hogy csakugyan jobb és nemesebb anyagból voh gvúrva.

mint társai, a/t világosan bizonyítja életének tragikus végz-

dése is.

Mikor Jancu ISl'.l auniis/tus liiiválian l't'lns/.lalla rsapatail.
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még bízott abban, hogy a románság nem harczolt ingyen. A
gyorsan egymást követ események azonban meggyzték, hogy
balsejtehiiei csakugyan alaposak voltak, mert a német csak fel-

használta ket. Novemberlicn l)CÍogták, mint már említettem,

Axenle Severt, továbbá Fuicui. Teslocdn és Jiomdn János al-

prefekteket s a szász hatóságok panaszára Lebu Pável, Con-

stantin Jeremiás, Sinai Miklós jiapokat és deczemberben a hal-

mágyí piaczon magát Jancut is. Egy pár nap múlva szabadon

bocsátották s befogatását azzal mentegették, hogy tévedésbl

történt.

1850 elején ^hliorescu és társai elhatározták, hogy egy

számosabb tagú küldöttség kérje (3 felségétl az 1849 február

L*5-én beadott kérelemben foglalt kívánalmak teljesítését, p] lépés

elkészítéséhez és sikerének támogatásához feltétlenül szükséges

volt a prefektek viselt dolgait is írásba foglalva, O felsége elé

terjeszteni annak illusztrálására, hogy a románság a trón vé-

delmében vérét ontva, magát csakugyan kitüntette. Maiorescu

lejött Bécsbl és Jancut felkeresve,, rábírta, hogy jelentését m-
ködésérl neki lediktálja. Késbb ugy magyar, mint román
részrl Maiorescunak szemére vetették, hogy Jancu jelentését

hamisította. A valóság azonban az, hogy e jelentést tényleg

Jancu mondotta tollba Maiorescunak, a ki leírta és a stílusbeli

hibákat kijavítva, letisztázta s ez alakjában újra átadta Jancunak
elolvasás végett. Jancu elolvasván e jelentést, nemcsak hitelesnek

találta, de aláírásával meg is ersítette.

Maiorescu ez alkalommal arra is rábírta Jancut, hogy a

tervbe vett küldöttségben is részt vegyen. Jancu résztvételét

azért tartották szükségesnek, mert ugy voltak meggyzdve,
hogy , mint a román vitézség hse, már csak puszta jelenlétével

is nagyban hozzá fog járulni ahoz, hogy a románság szolgála-

taiért politikai kívánalmainak teljesítésével megjutalmaztassék.

Jancu JS.")(). márczius havában a küldott.séggel együtt megjelent

Bécsben. (J felsége a küldöttséggel együtt t is elfogadta, vala-

mint Schwarzenberg Félix nu'niszterelnok is. Jancu kiséilctct

tett arra is, hogy felségétl külön kihallgatást nyerjen. Ivülon

kihallgatás helyett azonban a rendrfnök elé idézték, a ki ötét

liizelgö szavak kíséretében kínálta meg érdemrenddel és jve-
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delmezö hivatallal. ..Nem érdemrendért harczoltam — feleié

büszkén Jancu— hanem nemzetemért. Aztán annak idején nem
is igj egyeztünk meg". Alig ért haza szállására, a rendrség

rendelete mindjárt utolérte. E rendeletben meg volt neki a leg-

szigorúbban parancsolva, hogy 24 óra alatt feltétlenül hagyja el

Bécset. Jancu nem várta be a 24 órát, hanem azonnal útnak

indult. Késbb, mikor a havasok között félrülten bolyongott,

többszöremlegette e kalandját, tréfásan mondogatván: „Elmegyek
én még Bécsbe, mert jussom van 24 órához s azt ki akarom ott

ülni."

Jancut ez a csapás teljesen kiábrándította. Tisztában volt

azzal, hogy a román nép meg van csalva. A sok vérontásnak, a

falvak és városok elhamvasztásának tehát ez volt a jutalma.

Eletének legszebb álmai, büszke reménysége egyszerre szétfosz-

lottak. Nemesebb és becsületesebb volt, mint társai s azért nem
elégedhetett meg egyéni kárpótlással, bármily kecsegtetk is

voltak azok. Több izben ajánlatot tettek neki, hogy ha elhagyja

passiv álláspontját, s csatlakozik, társai példáját követve, az uj

rendszerhez, Bécsben neki 2000 forintos hivatalt adnak, vagy ha

Erdélyben akar maradni, IfiOO írtost. Jancunak a hivatal nem kel-

lett. Otthon maradt hegyei között, kedves móczai körében. 1850.

végén végrendeletét is megcsinálta. Minden ingó és ingatlan

vagyonát egy felállítandó román tannyelv jogakadémia alapjára

hag}i;a : „szilárdul meg lévén gyzdve, hogy a törvények fegy-

vereivel harczolók ki fogják vívni nemzetemnek jogait". Mikor

elméje már meglehetsen el volt homályosodva, a kivívandó

nemzeti jogok egyike, nézete szerint, abból állott, hogy ezt a

jogakadémiát Topánfalván álh'tsák fel, a másika i)edig abból,

hogy ugyancsak Topánfalván állítson az állam egy gzfürdt is.

Kedélye egyre jobban elborult, st atyjával is meghasonlott.

Atyja nem helyeselte, hogy nem akar semmi hivatalt vállalni,

s hogy makacsságával teljesen lehetetlenné teszi a kormánynak,

hogy kitn érdemeit kellképen méltányolhassa. Közbe jtitt

kegyetlen csalódása 1852-ben a felség utazása alkalmával, mely

liatahnas líikést adott arra, liogy lelki világa megzavarodjék.

Oríiletc teljesen el volt készítve. Csak egy lökés, egy rázkoilás

kellett még csupán, ht)gy <>rok éj bornljon lelkivilágára ív/

a
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lelki rázkódás nem sokáig váratott magára. felsége utazása

után csakhamar megjött.

A móczok régi pöre, mely okul szolgált Hóra lázadásának

s alkalmas anyagául Varga Katalin izgatásainak, még nem volt

elintézve. Mikor a kataszteri numkálatok ezen a vidéken is

1852-ben megkezddtek, a móczok e kataszteri munkálatok
keresztülvitelét magukra nézve sérelmesnek találták. Tiltakoztak

ellene, st tettlegességekre is vetemedtek. Jancu megelzen
többször szolgált a móezoknak ügyvédi üinácscsal s ezért Sze-

benben azt hitték, hogy a móczok e zavargását is szítja. Meg-
lehet, hogy attól is tartottak, hogy az elégedetlen s a dolgok uj

rendjébe egyáltalán bele tördni nem tudó Jancu a nép látható

elégedetlenségét nagyobb szabású zavargások támasztására is

fel fogja használni, elhatározták befogatását.

Hogy elfogatása nagyobb zajt ne üssön a havasi móczság

között, valami ürügy alatt beidézték Gyulafehérvárra, s itt fog-

ságra vetették. A móczság között nagy izgatottságot szült Jancu

elfogatásának híre. Az izgatottság oly nagy volt, hogy a ható-

ságoka legkomolyabban tartottak attól, hogy a móczok be fognak

törni Gyulafehérvárra és Jancut erszakkal is ki fogják szaba-

dítani a fogságból. Ezért katonai fedezet alatt titokban Nagy-
szebenbe küldöttek. ISzebenben nem záriák be, hanem csak in-

ternálták és pedig egyik régi ismersének, Macellariu Illésnek

házához. Ez alkalommal újra hivatallal kínálták meg. Jancu

visszautasított mindent, st költségeinek megtérítését sem akarta

elfogadni. Mikor Schwarzenberg megbízásából Heydte ezredes

kérdezte, hogy mennyi kiadása volt Szebenben.azt felelte : semmi.

Macellariu a valóságnak megfelelen kénytelen volt elmondani

és kijelenteni, hogy ez nem áll, mert neki tartozik KX) forinttal

és a „Medgyesi udvar'" vendéglsének is tudomása szerint l*()()

frttal. Jancu erre azt felelte : Majd ki fogja fizetni ajiám ! Heydte

erre 5(XJ forintot adott Jancunak, a ki, mikor kijöttek Heydte

hivatalából, e szavakkal nyújtotta át Macellariunak : „Nesze és

fizess ki mindent!" Jancu atyja egy pár nap múlva a történtek

után Nagy-Szebenbe ment és íiát, ki már akkor nem volt t()bbé

ép elméj, haza vitte magával Fels-Vidrára.
I)e hát mi tfirtént Jancuval ílvulafehérvárdtt. a mi lelkét
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annyira megzavarta, hogy mikor Szebenbe vitték, rültségében

senki sem kételkedhetett többé ? Engedjük t magát elbeszélni

ezt a katasztrófát.

1855. október 28-án — írja Sterca-Siulutiu Józsefe) —
mikor Sterca-Siulutiu püspököt érseki hivatalába beigtatták.

Jancu is Balásfalvára ment. Itt legelször is t kereste fel, hogy

nagybátyjánál egy kérelmét közvetítse.

„Istenem — monda Jancu ez alkalommal — ha eszembe

jút, hogy ezek a németek, a kiknek az ügyéért én is harczoltam,

s a kik diadalmaskodtak is, mily megvetéssel és gylölettel vi-

seltetnek a románok iránt, a kik verket ontották, mig k ki

voltak kergetve az országból, majd megszakad a szivem. Ha
eszembe jút, hogy két év eltt, mikor Gyulafehérváron fogoly

voltam, mily pimaszul bántak velem . . . Egy délután volt. Bör-

tönöm eltt sétáltam, elgondolkozva a sors iróniáján, szemben a

njmán néppel, az emberek hitváoyságán, s azokon, kik mind-

nyájan itt voltak bezárva: Hóra, Varga Katalin s végezetre én.

Amazok a várban, én pedig a városban. Egyszerre csak oda jön

a börtönfelügyel Höhn, a ki meg volt bizva az én felügyele-

temmel is. Miután sétálni akart menni, felszóHtott, hogy térjek

vissza börtönömbe."

„A ki nem volt rab, nem tudja, milyen becses a leveg és

az Isten napsugara. Kértem, hogy hagyjon künn még egy kissé.

Nem akart engedni. Akkor én azt mondottam, hogy az id még
nem telt el, a meddig még jogom van künn lenni. Hm. Szegény

fejem ! Elfelejtettem, hogy rab vagyok és a rabnak nincs joga.

Ekkor rám rivalt En pedig részint azért, hogy uralkodhassam

indulataimon, részint pedig azért, hogy ne alázkodjam meg
eltte — vagy talán magam sem tudom miért V — tovább foly-

tattam utamat. Ekkor engem megfogatott s erszakkal kisér-

tetett be br»rtr)ii(Mnbe. Mikor benn voltam, mind a két kezemet

megva.saltatta. üh Istenem, Istenem!" . . .

Ekkor Jancu elfordította fejét — mondja Sterca-Siulutiu —
de én két könnycseppet láttam, mint két drága gyöngyöt legi>r-

(lülni arczán. Ezután mind a két kezével betakarta s/.cniét és

') hiu(fniiia Ilii .\\iiiui .ijiiiou ;u(-;{;{. I.
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elfojtott, de fájdalommal telt hangon íolytatá tovább : „Istenem

!

Mennyi hittel és bizalommal harczoltunk én és a nép s ime

most gonoszabbul bánnak velem, mint az ellenség."

És aztán, mintha valamely t kínzó gondolatot akarna

elkergetni magát(')l, elhallgatott. . . . Egyszerre csak felugrott a

székrl, arcza halvány lelt, mint a halotté s öklei összehúzódtak,

mintha a görcs fogta volna meg ; felnézett az égre és szemeiben

villámok czikáztak s mellébl nehéz nyögés tört el, olyan-

forma, mint a hegyek közül kirohanó vihar zúgása.

„Es mit gondolsz, barátom ! Miután látta Höhn, hogy
bilincsbe vagyok verve, pofon ütött, — pofon ütött többször

egymás után. Oh a gazember, óh a gazember ! Szerencséje,

hogy bilincsl)e voltam verve, mert szertezúztam volna !"

Ezek a brutális* pofok adták meg az utolsó és végzetes

lökést arra, hogy Jancu agyát az rület homálya végleg elbo-

rítsa. Az érzékeny és nemes szív férüú érezte, hogy e pofokban

a diadalmas hatalom brutalitása azt a hálát fizeti ki neki,

a melylyel adósa maradt. Ezek a pofok Jancuval szemben a rút

hálátlanság szimbólumai voltak, de társaival, Axentevel, Bálint-

tal, Prodannal, Barnuthival és Sagunával szemben szimbólumai

a történelem igazságszolgáltatásának, mert k, a kik a román
népet belevitték az 1848/49- ki kegyetlenkedésekbe s embertelen

vérengzésekbe, saját fajukat alacsonyították le a félvad népek
erkölcsi színvonalára s ezért a történelem végs ítélete nem is

lehet egyéb a homlokukra nyomott bélyegnél, melyet viselni

fognak az idk végtelenéig.
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